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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. Sulfamethoxazole and trimethoprim 
2.1.Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів)
(за наявності). код ДК 021:2015 – 33600000-6: «Фармацевтична продукція»
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.

№ МНН  , Форма випуску дозування
.Од

виміру
-Кі ть

1
Sulfamethoxazole and 
trimethoprim

 400 , Сульфаметоксазол мг
 80 , . 400  + 80Триметоприм мг табл мг

  №20мг блістер

.Уп 658

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
       30безготівковому розрахунку на підставі видаткових накладних протягом

  календарних днів    з дати отримання Товару.     У разі затримки бюджетного
       3-фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом х

        банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення па
     .фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок

7. Очікувана вартість предмета закупівлі.  55 000,00 грн з ПДВ (п’ятдесят п’ять тисяч гривень оо
копійок з ПДВ)
8. Період уточнення інформації про закупівлю .  До 10.08.2021р. до 00:00 годин.
9. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій. 13.08.2021р. до 00:00
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. 275,00 грн.   

Уповноважена особа                                                                   О.І. Лисицька

mailto:oksana2005lisa@gmail.com


2

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 _______________________________________
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

МНН

Найменування
товару (торгове),

форма випуску,
дозування О

д
. в

и
м

ір
у

К
іл

ь-
к

іс
ть 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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 2Додаток
 до  оголошення

   про проведення спрощеної процедури

 *ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
-   Медико технічні вимоги

 2.1.   ,      Таблиція Інформація про технічні якісні та інші характеристики предмета
закупівлі

№
Міжнародна

непатентована
назва

Найменування
Ф  ,орма випуску

дозування
.Од

Вим.

-К ть

1

Sulfamethoxazole 
and trimethoprim

, . 400 БІСЕПТОЛ табл
 + 80   мг мг блістер

№20

 Сульфаметоксазол
400 , мг

 80 , Триметоприм мг
. 400  + 80  табл мг мг

 №20блістер

.Уп 658

: Примітки
* -          ,  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

Загальні вимоги до предмету закупівлі:

 товар повинен бути зареєстрований в Україні  (у разі якщо товар підлягає обов’язковій
реєстрації згідно чинного законодавства);

 термін  придатності  товару  на  момент  поставки  замовнику  повинен  становити  не
менше 70% від загального терміну придатності фармацевтичних препаратів;

 товар повинен передаватися Замовнику в тарі підприємства виробника, яка не повинна
бути деформованою або пошкодженою;

 ціна  на  товар,  який  купується,  на  момент  постачання  замовнику  повинна  бути
зареєстрована в реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного
призначення МОЗ України (задекларована зміна оптово-відпускної  ціни),  у разі  якщо це
передбачено нормами чинного законодавства;

 якість товару повинна відповідати державним стандартам та/або технічним умовам,
тощо для товарів даного типу.

Інформація  про  відповідність  запропонованого  предмету  закупівлі  технічним  вимогам
тендерної документації повинна бути підтверджена:

1) оригіналом або копією  дійсного реєстраційного посвідчення (свідоцтва про державну
реєстрацію) МОЗ  України  (або  уповноваженою  ним установою) з  додатками  (у  разі  якщо
товар підлягає обов’язковій реєстрації згідно чинного законодавства) ;
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2) Сертифікатом якості на пропонований товар;

3) Якщо учасник пропонує еквівалент товару по відношенню до того, що закупляється,
то в такому випадку, такі лікарські препарати є еквівалентними, якщо вони мають:

-  однакову лікарську форму.  Лікарська форма:  Стаття 2 ЗУ «Про лікарські  засоби» -
лікарська  форма  -  поєднання  форми,  в  якій  лікарський  засіб  представлений  виробником
(форма  випуску),  а  також  форми,  в  якій  лікарський  засіб  призначений  для  застосування,
включаючи фізичну форму (форма застосування);

-  вводяться тим самим шляхом. Відповідно до Наказу МОЗ від 06.05.2020 року,  яким
затверджено дванадцятий випуску Державного  формуляра лікарських засобів передбачено
наступні шляхи введення лікарських засобів: внутрішньовенне введення; внутрішньом’язеве
введення; підшкірне введення;

-  містять ту саму кількість тієї самої діючої речовини ( тих самих діючих речовин) у
тих  самих  дозованих  формах.  Стаття  2  ЗУ  «Про  лікарські  засоби»   -  активний
фармацевтичний інгредієнт (лікарська речовина, діюча речовина, субстанція) (далі - АФІ або
діюча речовина)  -  будь-яка речовина чи суміш речовин,  що призначена для використання у
виробництві  лікарського  засобу  і  під  час  цього  використання  стає  його  активним
інгредієнтом.  Такі  речовини мають фармакологічну чи іншу безпосередню дію на організм
людини, у складі готових форм лікарських засобів їх застосовують для лікування, діагностики
чи  профілактики  захворювання,  для  зміни  стану,  структур  або  фізіологічних  функцій
організму,  для  догляду,  обробки  та  полегшення  симптомів.  Діюча  речовина  (активний
фармацевтичний  інгредієнт,  субстанція)  -   Будь-яка  речовина  або  суміш  речовин,  що
призначена для використання у виробництві лікарського засобу і під час цього використання
стає  його  активним  інгредієнтом.  Такі  речовини  мають  фармакологічну  чи  іншу
безпосередню  дію  на  організм  людини.  У  складі  готових  форм  лікарських  засобів  їх
застосовують для лікування, діагностики чи профілактики захворювання, для зміни стану,
структур  або  фізіологічних  функцій  організму,  для  догляду,  обробки  та  полегшення
симптомів (див. Наказ від 12.01.2017  № 22 «Про затвердження настанови «Лікарські засоби.
Дослідження біоеквівалентності»»).

- відповідають вимогам тих самих або порівняльних стандартів.  Стаття 2 ЗУ «Про
лікарські  засоби»  -  Виробництво  лікарських  засобів  здійснюється  за  технологічним
регламентом  з  додержанням  вимог  фармакопейних  статей  та  інших  державних
стандартів, технічних умов з урахуванням міжнародних норм щодо виробництва лікарських
засобів;

- мають  одну  і  ту  ж  МНН.  Назва  лікарського  засобу  або  активного  інгредієнту,
прийнята  Всесвітньою  організацією  охорони  здоров'я  (ВООЗ).  Використання  МНН  робить
комунікацію більш точною за рахунок використання стандартної назви кожного активного
інгредієнту, що дозволяє уникнути помилок при прописуванні ліків;

- товар  за  своїми  властивостями  повинен  повністю  відповідати  товару,  що  є
предметом  закупівлі  за  всіма  показниками.  Стаття 2  ЗУ  «Про  лікарські  засоби»  -  якість
лікарського  засобу  -  сукупність властивостей,  які  надають  лікарському засобу  здатність
задовольняти  споживачів  відповідно  до  свого  призначення  і  відповідають  вимогам,
встановленим законодавством; лікарський засіб - будь-яка речовина або комбінація речовин
(одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для
лікування  або  профілактики  захворювань  у  людей,  чи  будь-яка  речовина  або  комбінація
речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для
запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом
здійснення  фармакологічної,  імунологічної  або  метаболічної  дії  або  для  встановлення
медичного діагнозу; стаття 12 ЗУ «Про лікарські засоби» - До кожного лікарського засобу, що
реалізується,  додається  інструкція  про  застосування  лікарського  засобу,  яка  повинна
містити: назву лікарського засобу; загальну характеристику (хімічну назву, основні фізико-
хімічні  властивості,  склад);  відомості  про  фармакологічні  властивості;  показання  для
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застосування;  протипоказання;  взаємодію  з  іншими  лікарськими  засобами;  способи
застосування  та  дози;  побічну  дію;  запобіжні  заходи;  форми  випуску;  умови  та  строки
зберігання; умови відпуску.

- Пропоновані лікарські засоби, повинні мати державну реєстрацію в Україні: стаття 9
ЗУ «Про лікарські засоби» - Лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх
державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом;

- У  випадку  якщо  учасник  пропонує  еквівалентний  товар,  то  в  такому  випадку,
пропоновані учасником препарати, мають бути взаємозамінним лікарським засобом, тобто
генеричний  лікарський  засіб,  який  є  еквівалентним  до  референтного  препарату  і  може
замінювати його у медичній практиці. Генеричний лікарський засіб (генерик, взаємозамінний)
(далі - генерик) - лікарський засіб, який має такий самий кількісний та якісний склад діючих
речовин і таку саму лікарську форму, що й референтний препарат, та чия взаємозамінність з
референтним препаратом доведена на підставі відповідних досліджень. Інформація про такі
дослідження повинна бути надана в складі пропозиції у вигляді документу який відображає
однакові  параметри  (біологічні,   токсикологічні,  фармацевтичні  та  терапевтичні
властивості  препарату)  щодо  такої  взаємозамінності.  Документ  має  бути  виданим
уповноваженою установою/закладом  центрального органу виконавчої влади,  що  реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я (див. Наказ МОЗ від 23.07.2015  № 460).

Запропонований  учасником  товар  повинен  бути  безпечним  до  застосування.  Безпека
лікарського засобу - характеристика лікарського засобу, яка базується на порівняльній оцінці
користі від його застосування та потенційної шкоди, яка може бути завдана пацієнту при
застосуванні ним цього лікарського засобу (див. Наказ МОЗ від 23.07.2015  № 460). 

Якщо учасник пропонує еквівалент товару  по відношенню до товару, що передбачений цією
Тендерною документацією, то учасник повинен надати:

- Інформаційний лист про те, що учасник пропонує еквіваленти товару по відношенню
до товару, що передбачений технічним завданням Тендерної документації;

-  Таблицю  відповідності,  що підтверджує  відповідність  запропонованого  товару,  що
пропонується учасником. Таблиця повинна містити:

 Торгівельне  найменування  товару,  що  закупляється  Замовником  та  торгівельне
найменування товару, що пропонується учасником;

 діюча речовина та їх кількість; 
 лікарська форма препарату;
 дозування;
  фасування;
 номер реєстраційного посвідчення та термін його дії.
- Реєстраційні посвідчення  на пропонований товар;
- Сертифікат якості на пропонований товар;
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на пропонований товар, за

умови якщо такий документ є обов’язковим для даного виду товару  згідно вимог чинного
законодавства  України,  у  випадку  не  подання  такого  документу,  учасник  надає  лист-
пояснення з посиланням на норми чинного законодавства , про причини відсутності висновку
в складі тендерної пропозиції.

- Інструкція для застосування лікарського засобу.

На запропонований товар під час його зберігання, транспортування, виробництва, тощо
повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України
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ДОДАТОК 3

до тендерної документації

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

ДОГОВІР  ПОСТАВКИ №______

м. Краматорськ                                                                                                            «___» ____________ 2021 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
2.

1.1.  Постачальник зобов'язується у 2021 році  поставити Замовникові  товар за  кодом ДК
021:2015  –  33600000-6:  «Фармацевтична  продукція»  ( Sulfamethoxazole  and

trimethoprim) (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
4.1.    Розрахунки проводяться     по факту поставки Товару  шляхом оплати

     Замовником вартості кожної поставленої партії товару  по безготівковому
      30   розрахунку на підставі видаткових накладних протягом календарних днів з

  дати отримання Товару.
4.2.        У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений

   3-      товар здійснюється протягом х банківських днів з дати отримання
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       Замовником бюджетного призначення па фінансування закупівлі на свій
 .реєстраційний рахунок

4.3.  :  .Джерело фінансування Місцевий бюджет

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.
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7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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».
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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 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
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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

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

_______________         /_______________/ _____________          /_______________/
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ДОДАТОК № 1 
до договору поставки  № _____ від __________20__ р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

№ МНН Найменування товару, форма
випуску, дозування  

О
д

и
н

и
ц

я
ви

м
ір

у К
іл

ьк
іс

ть 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

________________ __________________ 
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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 ).

6. Лист-згоду з істотними умовами договору.

7. Копію витягу або виписку  з Єдиного державного реєстру,  юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців;

8. копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо
Учасник  є  платником  ПДВ)  або  платника  єдиного  податку  (якщо  Учасник  є  платником
єдиного податку);

9. Копію довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб) ;

10.  Документи,  що  підтверджують  правомочність  представника  учасника  на  укладання
договору про закупівлю (копія протоколу загальних зборів засновника(ів) або копію наказу про
призначення керівника підприємства на посаду, копія довіреності);

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.
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     Замовник залишає за собою право запросити від Учасника інші документи, які можуть
бути необхідними для уточнення/підтвердження кваліфікаційних вимог до Учасника.
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