
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення закупівель 
 

1. Найменування замовника. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ № 2» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 01990795 
3. Місцезнаходження замовника. Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 14, інд. 84306 

4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками. Лисицька Оксана 

Ігорівна, економіст, +380671527720, oksana200lisa@gmail.com, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 

Дніпровська, 14, інд. 84306  
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. Вид предмета закупівлі. Товари 

5. Конкретна назва предмета закупівлі.  Тест-смужки для глюкометра, глюкометр, голки інсулінові, 

ланцети для глюкометра. 

6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності). код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –33120000-7: «Системи реєстрації 

медичної інформації та дослідне обладнання»  

7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Тест-смужки для глюкометра 

№50 – 920 уп., глюкометр – 65 шт., голки для інсулінових шприц-ручок №100 – 300 уп., 

ланцети для глюкометра№25 – 150 уп. 

             
8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг. Донецька обл., м. 

Краматорськ, вул. Дніпровська, 14, інд. 84306 
9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до 31.12.2021р. 
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. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)  

Подія Опис Тип оплати Період, 

(днів) 

Тип днів Розмір 

оплати, 

(%) 
Поставка 

товару 
Розрахунки проводяться по факту поставки шляхом 
оплати Замовником вартості товару по безготівковому 

розрахунку на підставі видаткових накладних протягом 

30 календарних днів з дати отримання Товару.  

Пiсляоплата 30 Календарні 100 

 

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.  

427 900,00 грн. (чотириста двадцять сім тисяч дев’ятсот гривень оо коп.). 
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. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності). 
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. Джерело фінансування закупівлі. Місцевий бюджет . 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни. 2140,00 грн. 

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для 

визначення показників інших критеріїв оцінки *. 
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. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за 

наявності). 
13. Кінцевий строк подання тендерних пропозиції 30.04.2021р. до 00:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати). Не вимагається 

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати). 
16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій*. дата та час розкриття тендерних пропозицій 

визначаються системою автоматично 

17. Дата та час проведення електронного аукціону*. дата та час проведення електронного аукціону 

визначаються системою автоматично 
18. Строк, на який укладається рамкова угода. 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду. 

20. Інше.  

- Тендерні пропозиції, підготовлені Учасниками - резидентами України, викладаються українською мовою. Якщо в 

складі тендерної пропозиції надається документ, що складений на іншій мові, учасник надає переклад цього 

документу українською мовою, завірений підписом уповноваженої особи Учасника. При цьому установчі 

документи учасника, документи про призначення/обрання керівника, документи, що підтверджують 
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, а також документи, що підтверджують відповідність робіт 

технічним вимогам, які викладені в оригіналі російською мовою, не потребують перекладу українською мовою. 

Додатково власні назви, торгові марки, марки, моделі, назва виробника, дилера, дистрибютора, найменування 

адміністративних одиниць, адреси, абревіатури, значення технічних характеристик, топоніми, фірмові бланки, 

адреси сайтів, посилання, які викладені іншою мовою ніж українська, в документах, що входять до складу 



тендерної пропозиції, не потребують перекладу українською мовою.  Тендерні пропозиції підготовлені 

Учасниками - нерезидентами України можуть бути викладені іншою мовою, при цьому повинні мати переклад 

українською мовою, вірність перекладу (або справжність підпису перекладача) повинна бути засвідчена 

нотаріально або документ повинен бути легалізований у встановленому законодавством України порядку. У разі 

розбіжностей з текстом оригіналу перевага надається україномовному тексту.  
- Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні 

закупівлі» 

- Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається 
 
 

 

Заступник голови тендерного комітету                     / Сорокін Л.І. / 


