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ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення спрощеної закупівлі 

1.Інформація про замовника : 

1.1. Найменування замовника. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №2» КМР. 

1.2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 01990795. 

1.3. Місцезнаходження замовника. Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 14, інд. 84306 

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

(06264) 6-75-67, 0671527720 , oksana2005lisa@gmail.com . 
2. Інформація про предмет закупівлі: 

2. Конкретна назва предмета закупівлі. Рукавички оглядові латексні (нестерильні,  текстуровані, з 

пудрою), розмір S, Рукавички оглядові латексні (нестерильні,  текстуровані, з пудрою), розмір М, 

Рукавички оглядові латексні (нестерильні,  текстуровані, з пудрою), розмір L (коди НК 024:2019: 
47173 Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні, 47173 

Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні, 47173 Припудрені, 

оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні ) 

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

наявності). код ДК 021: 2015 – 33140000-3 «Медичні матеріали».   
3. Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі* : 

* Детальніша інформація зазначена у додатку 2 до оголошення . 

4.Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг. 

№ 
з/п Код НК 024:2019 Найменування 

од.ви
м. к-ть 

1 

47173 Припудрені, оглядові / 
процедурні рукавички з латексу гевеї, 
нестерильні 

Рукавички оглядові латексні  
(нестерильні,  текстуровані, з пудрою) 
розмір S пара 5000 

2 

47173 Припудрені, оглядові / 
процедурні рукавички з латексу гевеї, 
нестерильні 

Рукавички оглядові латексні  
(нестерильні, текстуровані, з пудрою) 
розмір M пара 5000 

3 

47173 Припудрені, оглядові / 
процедурні рукавички з латексу гевеї, 
нестерильні 

Рукавички оглядові латексні 
(нестерильні, текстуровані, з пудрою) 
розмір L пара 500 

4.1. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  

4.2. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг. 84306, Донецька обл., м. 

Краматорськ, вул. Дніпровська, 14 
5. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до 31.12.2021р.  

6.Умови оплати. Розрахунки проводяться по факту поставки Товару шляхом оплати 

Замовником вартості кожної поставленої партії товару по безготівковому розрахунку на підставі 

видаткових накладних протягом 30 календарних днів з дати отримання Товару. У разі затримки 

коштів за програмою надання медичних гарантій від НСЗУ розрахунок за поставлений товар 

здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання Замовником відповідних коштів на 

фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 

7. Очікувана вартість предмета закупівлі. 61 000,00 грн. (шістдесят одна тисяча гривень 00 копійок). 

8. Період уточнення інформації про закупівлю .  До 28.05.2021р. до 00:00 годин. 

9. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій. 04.06.2021р. до 23:59 

10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв. 

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію – ціна тендерної пропозиції. 

Питома вага цінового критерію – 100 %. 
11. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає 

його надати); 

12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю( якщо замовник вимагає 

його надати).  
13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону. 305,00 грн. 

 

 
   Уповноважена особа                                                                   О.І. Лисицька 

  

mailto:oksana2005lisa@gmail.com
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Додаток 1 

до оголошення  

про проведення спрощеної процедури 

 

 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ  

Уважно вивчивши комплект тендерної документації, цим подаємо на участь у торгах свою 

тендерну пропозицію: 

1. Повне найменування Учасника _______________________________________ 

2. Місцезнаходження _______________________________________ 

3. Телефон (та факс за наявності) _______________________________________ 

4. Керівник (прізвище, ім’я по батькові) 

Учасника (не заповнюється фізичними 

особами, фізичними особами-

підприємцями) 

 

_______________________________________ 

5. Код ЄДРПОУ ((або ідентифікаційний 

номер або реєстраційний номер 

облікової картки платника податків)) 

_______________________________________ 

6. Цінова пропозиція 

 

 

№ 

п/п 
Найменування товару О

д
. 

в
и

м
ір

у
 

К
іл

ь
-

к
іс

т
ь

 Ціна за 

одиницю, 

грн. без 

ПДВ 

Ціна за 

одиницю, 

грн. з 

ПДВ * 

Загальна 

ціна без 

ПДВ, 

грн. 

Загальна 

ціна з 

ПДВ, 

грн. * 

1        

Загальна вартість пропозиції з урахуванням усіх податків та зборів, грн.  

 

 
* - якщо учасник не є платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ дані графи 

не заповнюються 

7. Якщо Вами буде прийнято рішення про визначення нас переможцем та прийняття рішення 

про намір укласти договір, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені 

договором. 

8.Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами під час конкурентних торгів є 

достовірною. 

9. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції 

згідно з умовами тендерній документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-

якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
 

 

 

 
_________________________________        _______________    _____________________ 

(посада (або правовий статус) керівника учасника  

або уповноваженої ним особи)     (підпис)      (ініціали та прізвище) 
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Додаток 2 

до оголошення  

про проведення спрощеної процедури 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ* 

Вимоги до предмета закупівлі 

1.Товар, що поставляється повинен бути цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її 

змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів.  

2. Товар при поставці повинен мати відповідні документи, а саме: 

- копію Свідоцтва про державну реєстрацію або декларації про відповідність 

- сертифікати (паспорт; висновок) якості та/або інструкція з використання; 

3. Термін придатності повинен складати на момент поставки не менше як 80% від встановлених 

інструкцією термінів зберігання для кожної окремої позиції. 

4. Вартість пропозиції повинна включати витрати на страхування, пакування, навантаження, 

транспортування до місця призначення, відвантаження, сплату всіх податків і 

загальнообов’язкових платежів тощо. 

5. Здійснити поставку замовленого товару протягом п’яти календарних днів від моменту 

отримання заявки 

Учасники пропонують на торги товар, відповідно до цього Додатку за вказаними 

торговельними назвами (комерційними найменуваннями) та виробниками. 

Якщо учасник не є виробником продукції в складі тендерної документації учасник 

повинен надати документ від виробника або його уповноваженого представника в Україні з 

підтвердженням можливості поставки товару, що є предметом закупівлі у необхідній кількості, 

якості та у терміни, визначені документацією. Документ повинен бути дійсним на весь термін 

постачання продукції та посилання на закупівлю (Дана умова застосовується для запобігання 

закупівлі фальсифікованої продукції та для гарантії отримання товару в повній кількості 

відповідно до умов договору). 

 

ПЕРЕЛІК НАЙМЕНУВАНЬ  

 

№ Код НК 024:2019 Найменування* 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 

47173 Припудрені, оглядові / 

процедурні рукавички з латексу 

гевеї, нестерильні 

Рукавички оглядові латексні 

"MEDICARE" (нестерильні, 

текстуровані, з пудрою) розмір S 

пара 5000 

2 

47173 Припудрені, оглядові / 

процедурні рукавички з латексу 

гевеї, нестерильні 

Рукавички оглядові латексні 

"MEDICARE" (нестерильні, 

текстуровані, з пудрою) розмір M 

пара 5000 

3 

47173 Припудрені, оглядові / 

процедурні рукавички з латексу 

гевеї, нестерильні 

Рукавички оглядові латексні 

"MEDICARE" (нестерильні, 

текстуровані, з пудрою) розмір L 

пара 500 

*Примітка: Будь-які посилання в Технічних вимогах на технічні регламенти та умови, умовні позначення та 

термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими 

міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими 

технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними 

стандартами, нормами та правилами, посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що 

характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або 

конкретне місце походження чи спосіб виробництва, передбачає можливість включення Учасником еквівалентів 

зазначених позицій, тобто вважається, що технічні вимоги по кожній позиції містять вираз «або еквівалент». 

При цьому, запропонований еквівалент за технічними, функціональними та якісними характеристиками повинен 

відповідати вказаному замовником товару або мати кращі характеристики та виконувати призначення, 

визначене технічною документацією. 

 

На запропонований товар під час його зберігання, транспортування, виробництва, тощо 
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повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. 

 

 

 

                                        

 

ДОДАТОК 3 

до тендерної документації 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

 

ДОГОВІР  ПОСТАВКИ №______ 

 

м. _____________                                                                             «___» ____________ 20__ р. 

 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2» 

КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі ______________, що діє на підставі __________ 

(далі - Замовник), з однієї сторони, і _____________________________, в особі 

________________________, що діє на підставі ______________ (далі - Постачальник), з іншої 

сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір): 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Постачальник зобов'язується у 2021 році поставити Замовникові медичні матеріали 

(код ДК 021:2015 – 331400000-3(Рукавички оглядові латексні (нестерильні,  текстуровані, з 

пудрою), розмір S, Рукавички оглядові латексні (нестерильні,  текстуровані, з пудрою), 

розмір М, Рукавички оглядові латексні (нестерильні,  текстуровані, з пудрою), розмір L 

(коди НК 024:2019: 47173 Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, 

нестерильні, 47173 Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, 

нестерильні, 47173 Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, 

нестерильні ) (далі - Товар), а Замовник - прийняти і оплати такі Товари. 

1.2. Найменування товару: згідно специфікації до Договору (додаток №1).  

Кількість товарів: згідно специфікації до Договору (додаток №1) 

1.3. Обсяги закупівлі можу ть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

 

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ 

2.1. Постачальник повинен передати Замовнику Товари, якість яких відповідає умовам, 

пропонованим до даного виду Товару чинним законодавством України. 

2.2. Постачальник зобов’язаний на вимогу Замовника за свій рахунок замінити Товар з 

недоліками та/або дефектами, Товаром належної якості. 

2.3. Товар, що постачається, такий що не був в експлуатації, термін та умови його 

зберігання не порушені. 

 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ 

3.1. Ціна цього Договору становить __________________________ грн., в т.ч. ПДВ – 

____________ грн.* (або без ПДВ якщо учасник не є платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не 

обкладається ПДВ) 

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.  

 

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 
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4.1. Розрахунки проводяться по факту поставки Товару шляхом оплати Замовником вартості 

кожної поставленої партії товару по безготівковому розрахунку на підставі видаткових 

накладних протягом 30 календарних днів з дати отримання Товару. 

4.2. У разі затримки коштів за програмою надання медичних гарантій від НСЗУ розрахунок 

за поставлений товар здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання 

Замовником відповідних коштів на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ 

5.1. Термін поставки Товарів до 31.12.2021р. Поставка товару здійснюється партіями згідно 

замовлення. Строк поставки Товару не пізніше 7 днів з дати узгодження відповідної заявки. 

5.2. Місце поставки (передачі) товарів Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 14, 

інд. 84306 

5.3. Товар постачається окремими партіями згідно замовлення Замовника, погоджених з 

Постачальником. У замовленні Замовник відображає номенклатуру Товару, його кількість. У 

видаткових накладних Постачальник вказує номенклатуру Товару, кількість, ціну і терміни 

оплати. 

5.4. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Замовника в момент 

прийняття Замовником партії Товару в місці отримання відповідно до п.5.2. даного Договору. 

Доказом передачі партії Товару у власність Замовника є видаткова накладна, оформлена 

належним чином: завірена печаткою і підписана уповноваженою на те особою Замовника, на 

підставі відповідного доручення. Ризик випадкової загибелі або випадкового псування 

поставленого Товару переходить до Замовника одночасно з виникненням у нього права 

власності на цей Товар. 

5.5. Датою постачання Товару є здача-прийняття Замовником партії Товару в місці 

отримання відповідно до п.5.2. даного Договору, що завіряється підписом уповноваженого 

представника Замовника та печаткою на всіх примірниках накладних. 

5.6. Приймання-здача проводиться згідно з товарно-супровідними документами. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

6.1. Замовник зобов'язаний: 

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; 

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно видаткових накладних; 

6.1.3. Замовник не має права безпідставно відмовитися від прийняття і оплати за Товар, 

відвантаженого по його заявці; 

6.1.4. Замовник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання їм 

грошового зобов'язання. 

6.2. Замовник має право: 

6.2.1. Замовник має право достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов’язань 

постачальником, повідомивши про цє його у строк не пізніше 10 календарних днів; 

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором; 

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього договору залежно від 

реального фінансування видатків; 

6.2.4. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного 

оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо). 

6.3. Постачальник зобов'язаний: 

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором; 

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом 

2 цього Договору.  

6.4. Постачальник має право: 

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари 

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника; 

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково 

розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10-х календарних днів. 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
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7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за договором Сторони 

несуть відповідальність, передбачену законами та умовами цього Договору.  

7.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань при закупівлі Товарів 

за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки 

НБУ від ціни Договору. 

7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання зобов'язань за цим 

Договором. 

 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставини непереборної сили, які не існували 

під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, 

епідемія, епізоотія, війна тощо).  

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 

обставини непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх 

виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.  

8.3. Доказом виникнення обставини непереборної сили та строку їх дії є відповідні 

документи, які видаються Торгово-Промисловою палатою України чи іншим компетентним 

органом. 

8.4. У разі коли строк дії обставини непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, 

кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх 

шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 

порядку. 

9.3. По всіх питаннях, неурегульованих положеннями цього Договору. Сторони керуються 

чинним законодавством України. 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє до 31.12.2021 року.  

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу. 

11. ІНШІ  УМОВИ 

11.1. Внесення змін у Договір оформлюється  додатковою угодою. Усі додатки та Додаткові 

Угоди до Договору набувають чинності з моменту їх підписання повноважними 

представниками сторін та діють протягом строку дії Договору, якщо сторонами не встановлено 

інше. 

11.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою сторін, що оформлюється в 

письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками обох сторін. Cторона 

Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його, повинна надіслати 

відповідну пропозицію другій Стороні. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про 

внесення змін у Договір або розірвання його, у 10- денний строк повідомляє другу сторону про 

своє рішення. 

11.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання 

до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених Договором 

та ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі». 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 

замовника; Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, 

зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, в такому випадку ціна договору 

зменшується в залежності від зміни таких обсягів; 

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого 

товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не 
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призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 

90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. 

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до 

збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; Сторони можуть внести зміни до 

договору у випадку покращення якості предмета договору за умови, що така зміна не призведе 

до зміни предмета договору та відповідає тендерній документації в частині встановлення 

вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості; 

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо 

передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально 

підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин 

непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не 

призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; Строк дії Договору та 

виконання зобов`язань щодо виконання робіт може продовжуватись у разі виникнення 

документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у 

тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі 

зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального 

підтвердження об’єктивних обставин визначається Замовником з дотриманням 

законодавства; 

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості 

(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку; 

Сторони можуть внести зміни до договору у разі погодження зміни ціни в договорі про 

закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). 

Сума договору зменшується пропорційно узгодженому зменшенню ціни; 

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або 

зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або 

пільг з оподаткування; Сторони можуть внести зміни до договору у разі зміни згідно із 

законодавством ставок податків і зборів, які мають бути включені до ціни договору, ціна 

змінюється пропорційно до змін таких ставок. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і 

зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може 

змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі; 

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу 

споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, 

ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, 

у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; Сторони можуть внести 

зміни до договору у разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної 

статистики індексу споживчих цін, регульованих цін (тарифів) і нормативів.; 

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону 

України «Про публічні закупівлі».  

11.4. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір або розірвання 

його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового 

обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду. Якщо судовим рішенням у договір 

внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання 

чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.  

11.5. Додаткові угоди, додатки, листи та повідомлення, а також інші документи, передані за 

допомогою засобів факсимільного зв’язку, мають силу оригіналу. Після передачі вищевказаних 

документів за допомогою засобів факсимільного зв’язку, Сторони зобов’язані протягом 14 

(чотирнадцяти) днів передати оригінали документів поштою, кур’єром, або особисто. 

11.6. У випадку зміни адреси та платіжних реквізитів, відповідна сторона повинна 

повідомити іншу протягом 3 (трьох) днів а у разі неповідомлення несе ризик настання 

пов’язаних із ним несприятливих наслідків. 

11.7. Даний договір укладений у 2-х примірниках українською мовою, що мають рівну 

юридичну чинність, по одному для кожної зі Сторін. 

12. ДОДАТКИ ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ 
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12.1. Невід'ємною частиною нього Договору є: специфікація до Договору (додаток №1) 

 

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ПОСТАЧАЛЬНИК 

__________________________ 

 

ЗАМОВНИК 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 

2» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 

Дніпровська, 14, інд. 84306 

р/р ___________________________ в  

_________________________ МФО ________ 

Код ЄДРПОУ 01990795 

 

 

_______________         /_______________/ 

 

 

_____________          /_______________/ 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 1  

до договору поставки  № _____ від __________20__ р. 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ  

 

№ Найменування товару  

О
д
и

н
и

ц
я

 

в
и

м
ір

у
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 Ціна за 

одиницю, 

без ПДВ, 

грн. 

ПДВ*, 

грн. 

Загальна 

вартість, з 

ПДВ*, грн. 

       

       

       

       

Загальна вартість (сума прописом):  

* (або без ПДВ якщо учасник не є платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ) 

 

 

 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 

2» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

________________        __________________  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 

до оголошення про проведення  

спрощеної закупівлі 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги до Учасника : 
 

У складі своєї тендерної пропозиції Учасник надає наступні документи : 

     Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції в електронному вигляді у форматі pdf або 

ipg (скановані або цифровані, з розбірливими зображеннями) такі документи: 

 

1. Довідку, складену в довільній формі і скріплену підписом уповноваженої особи та завірену 

печаткою Учасника (крім учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним 

законодавством), яка містить відомості про Учасника: а) реквізити (адреса, телефон, факс за 

наявності), код ЄДРПОУ; б) реквізити банку (банків), у якому (яких) обслуговується учасник; 

в) керівництво (посада, ім'я, по батькові) - для юридичних осіб. 

2. Оригінал або копію статуту або іншого установчого документа в останній редакції. (для 

юридичної особи) 

3. Оригінал або копію паспорту громадянина (для Учасника фізичної особи, фізичної особи-

підприємця). 

4. Оригінал або копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для Учасника фізичної 

особи, фізичної особи-підприємця). 

4. Оригінал або копію свідоцтва про реєстрацію платником ПДВ чи єдиного податку або витягу 

з реєстру платників ПДВ чи єдиного податку (у разі наявності). 

5. Заповнену форму тендерної пропозиції пропозиції (додаток №1 ). 
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6. Лист-згоду з істотними умовами договору. 

Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх 

оцінки, документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України 

"Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі 

послуги", тобто пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний 

підпис (або кваліфікований електронний підпис) учасника/уповноваженої особи учасника 

закупівлі. 

 

     Замовник залишає за собою право запросити від Учасника інші документи, які можуть бути 

необхідними для уточнення/підтвердження кваліфікаційних вимог до Учасника. 

 

  

 

 


