
ДО ГО ВІР ПОСТАВКИ ТО ВАРІВ

(лікарських засобів)

м. Дніпро «Лі1» / 0  2016 р.

ДП ДАК “Ліки України ” Аптека №9 в особі завідувача аптекою М ільченко Олени Юріївни, діючого на підставі 
Статуту, з однієї сторони та Комунальний заклад «Дніпропетровське клінічне о б ’єднання швидкої медичної 
допомоги» Дніпропетровської обласної ради» (далі - ЗАМОВНИК), в особі головного лікаря Корпусенко Вікторії 
Геннадіївни, діючого на підставі Статуту з другої сторони, разом надалі іменуються -  «Сторони», а кожна окремо 
«Сторона» уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГО ВОРУ

1.1. За цим Договором -  ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується поставити у зумовлені строки ЗАМОВНИКУ товар 
медичного призначення (далі Товар), зазначений у Специфікації (Додаток № 1), що є невід’ємною частиною цього 
Договору, а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти вказані Товари і своєчасно сплатити за них певну грошову суму 
на умовах цього Договору. Товари належать ПОСТАЧАЛЬНИКУ на праві власності, не закладені, не арештовані і не 
є предметом позовних вимог третіх осіб, якщо інше додатково не узгоджено Сторонами.

1.2. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від фактично поставленого останнього (відповідно до 
діючого законодавства).

1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та потреб
ЗАМОВНИКА.

1.4. Предметом поставки є лікарські засоби/медичні вироби:

за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010, код 21.10.2 «(Лізин, глютамінова кислота та їхні 
солі; соліта гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин

за «Єдиним закупівельним словником» ДК 021:2015 код СРУ 33661000-1 «Лікарські засоби для лікування хвороб 
нервової системи», а Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. ПАКУВАННЯ І М АРКУВАНН Я

2.1. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість Товарів у цілому. .Якість Товарів, що постачається повинна відповідати 
нормативним документам, діючим в Україні стандартам і підтверджуватися супроводжуючими Товари документами, 
передбаченими чинним законодавством.

2.2. Упаковка повинна забезпечувати повне збереження Товарів від усякого роду пошкоджень і псування при 
перевезенні його будь-якими видами транспорту з урахуванням перевантажень у дорозі, а також тривалого 
зберігання. Маркування Товарів та упаковки повинно відповідати вимогам чинного законодавства України.

2.3. Товари повинні бути надані в тарі та(або) упаковані звичайним для нього способом в упаковку, а в разі їх 
відсутності -  способом, що забезпечує зберігання Товарів під час звичайних умов зберігання та транспортування. 
ПОСТАЧАЛЬНИК за власний рахунок забезпечує пакування Товарів, необхідне для перевезення Товарів (за 
винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно надавати у розпорядження Товарів з таким ж
характеристиками, що обумовлені Договором, без упаковки).

2.4. Всі витрати, пов’язані із заміною, усуненням дефектів або недоліків товару, тощо, несе ПОСТАЧАЛЬНИК.

2.5. Вартість тари та упаковки включається в ціну Товарів, що постачаються.

2.6. Сторони домовилися: вимоги по поверненню тари не заявляти, якщо інше не обговорено додатково.

3. ТЕРМ ІНИ ПРИДАТНОСТІ

3.1. Товари повинні відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з таким розрахунком, щоб на момент їх постачання 
залишалося не менш ніж 80% (вісімдесят відсотків) від їх загального терміну придатності.

4. ТЕРМ ІНИ І П ОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Товари, за даним Договором, постачаються окремими партіями, але не більше двох партій на місяць, у
відповідності з накладними на основі узгоджених заявок ЗАМОВНИКА та в рамках затвердженого сторонами



графіку поставки (Додаток № 2). Заявки подаються за допомогою інтерактивного способу зв’язку (електрона пошта) 
та/або загальним поштовим зв'язком (поштове відправлення) і являють собою письмове вираження волі 
ЗАМОВНИКА (форма письмової Заявки -  Додаток № 3).

4.2. Подання заявки за допомогою електронної пошти здійснюється з clinic03@ ukr.net на. Електронні адреси 
електронної пошти обумовлені Сторонами та можуть бути змінені лише шляхом внесення відповідних змін до цього 
Договору.

4.3. Подання заявки за допомогою поштового відправлення здійснюється з обов’язковим зазначенням даних 
уповноваженої на прийняття таких заявок особи ЗАМОВНИКА (відправника) та відповідної уповноваженої особи  
ПОСТАЧАЛЬНИКА (адресата) рекомендованим листом будь-яким загальноприйнятим способом поштового зв’язку.

4.4. ПОСТАЧАЛЬНИК повинен розглянути заявку ЗАМОВНИКА у строк не більше 24 (двадцять чотири) години з 
моменту її отримання, та надати письмове повідомлення про те що заявка прийнята повністю, частково (в якій 
частині), з цього моменту заявка вважається узгодженою. Якщо ПОСТАЧАЛЬНИК не має можливості виконати 
поставку на умовах викладених у заявці, ПОСТАЧАЛЬНИК повинен письмово відмовити в заявці (з викладом
причин такої відмови).

4.5. Товар повинен бути поставлений ЗАМОВНИКУ протягом 1 (один) календарних днів з дати узгодження заявки 
ЗАМОВНИКА, якщо інше не узгоджено Сторонами додатково. У випадку, передбаченому п. 4.6. Договору, строк 
поставки Товару визначається за домовленістю Сторін.

4.6. У випадку виникнення крайньої необхідності (ургентні випадки), протягом ЗО(тридцять) хвилин подання заявки 
уповноваженою особою ЗАМОВНИКА може бути здійснена в усній формі за допомогою телефонного зв’язку за 
номером 770-65-26 , але не більше 2-х (двох) разів на місяць. Номер узгоджений сторонами, та підлягає перегляду
лише за згодою обох Сторін.

4.7. Датою поставки Товарів є дата приймання ЗАМОВНИКОМ партії Товарів.

4.8. Перехід права власності на Товари відбувається в момент прийняття представником ЗАМОВНИКА партії 
Товарів. Доказом прийняття партії Товарів є накладна оформлена належним чином та підписана уповноваженими 
особами. Право власності на поставлені Товари переходить до ЗАМОВНИКА в момент отримання Товарів від 
ПОСТАЧАЛЬНИКА (Перевізника) за належно оформленою накладною.

4.9. Ризик випадкового знищення або псування Товарів, що постачається переходить до ЗАМОВНИКА одночасно з 
виникненням у нього права власності.

4.10. ЗАМОВНИК має право відмовитися прийняти Товари від ПОСТАЧАЛЬНИКА, якщо умови не відповідають
умовам зазначеним у специфікації.

4.11. Препарати, які потребують перевезення з холодовими елементами, повинні бути в сумці - холодильнику та з
температурним режимом +5, але не нижче +5 та не вище.

5. СУМ А. НІНА. ТЕРМ ІНИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Сума визначена у договорі складає 13007 грн. 79 коп.(тринадцять тисяч сім грн.79 коп.), у тому числі ПДВ, який 
складає 851 грн. 43 коп ( вісімсот п’ятдесят одна грн. 43 коп). Розрахунок суми наводиться в Додатку №1 
(Специфікація), який є невід'ємною частиною цього Договору.

5.2. ЗАМОВНИК оплачує поставлені ПОСТАЧАЛЬНИКОМ Товари за цінами, зазначеними у специфікації, що є 
невід’ємною частиною цього Договору.

5.3. Ціни, вказані в накладних, включають вартість перевезення, відвантаження, пакування та маркування; 
встановлюються твердими і підлягають перегляду лише відповідно до п. 11.2 цього Договору.

5.4. Оплата проводиться після пред’явлення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунку на оплату товару та накладної на товар 
протягом тридцяти робочих днів з моменту підписання накладної ЗАМОВНИКОМ.

5.5. Згідно статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише 
за наявності відповідного бюджетного призначення.

5.6. Фінансування здійсшоється за кошти загального фонду.
"v

5.7. У разі затримки фінансування на вказані цілі ЗАМОВНИК здійснює розрахунки з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ 
протягом десяти робочих днів з дня надходження коштів на його рахунок.

5.8. Ціни, які вказані в специфікації на окрему партію Товарів є узгодженими між Сторонами і можуть бути змінені
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лише за домовленістю сторін та за умов, що не суперечать п. 5.9 та п. 11.2 цього Договору.

5.9. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 240 від 02.07.2014 року, ціни, вказані у Специфікації, не 
повинні перевищувати рівня задекларованих в реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного 
призначення, з урахуванням податків та зборів та 10 % (десяти відсоткової) постачальницько-збутової надбавки на
момент укладення Договору.

6. УМ ОВИ ПРИЙОМ У-ПЕРЕДАЧІ ТО ВАРУ

6.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний передати ЗАМОВНИКУ Товари в асортименті, кількості, погодженими 
Сторонами. Якщо ПОСТАЧАЛЬНИК передав Товари в асортименті, що не відповідає умовам даного Договору, 
ЗАМОВНИК має право відмовитись від його прийняття та оплати, а якщо він вже оплачений, - вимагати повернення
сплаченої за нього грошової суми.

6.2. Якщо ПОСТАЧАЛЬНИК передав ЗАМОВНИКУ частину Товарів, асортимент яких відповідає умовам Договору, 
і частину з порушенням асортименту, ЗАМОВНИК має право на свій вибір:

6.2.1. прийняти частину Товарів, що відповідає умовам Договору, і відмовитись від решти Товарів;

6.2.2. відмовитись від усіх Товарів;

6.2.3. вимагати заміни частини Товарів, що не відповідає асортименту, товаром в асортименті, який встановлено 
даним Договором;

6.2.4. прийняти всі Товари.

6.3. Приймання Товарів за кількістю та якістю здійснюється Сторонами відповідно до Правил зберігання та 
проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затв. Наказом МОЗ України 
від 16.12.2003 № 584 та Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі затв. 
Наказом МОЗ України від 29.04.2014 № 677.

6.4.Товари вважаються переданими ПОСТАЧАЛЬНИКОМ і прийнятим ЗАМОВНИКОМ:

а) відносно кількості -  відповідно до наклідної, що підтверджується підписом представника ЗАМОВНИКА на всіх 
примірниках накладної;

б) відносно якості -  відповідно до візуального огляду цілісності упаковки та товару, а також наявності документації, 
надання якої передбачено відповідними нормативно-правовими актами.

6.5. Якщо Товари, поставлені ЗАМОВНИКОВІ, або його частина виявиться невідповідної якості та/або не відповідає 
умовам Договору, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується за свій рахунок усунути дефекти, недоліки або замінити такий 
Товар на Товар належної якості протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання акту про виявлені
недоліки. Строк оплати таких Товарів обчислюється з моменту їх заміни на якісні.

Якщо ПОСТАЧАЛЬНИК не має можливості замінити неякісні Товари, то він повертає ЗАМОВНИКУ вартість цих 
Товарів протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання акту про виявлені недоліки.

7. СТРОКИ ДІЇ ДО ГО ВО РУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє з «Z & »
_ 2016 року до « 6 !  » PL- 201 А  року згідно п.2.3. ст.631 Цивільного кодексу України та п.2.7.ст. 180 

Господарського кодексу України, а в частині розрахунків до повного його виконання.
8. ВІДПОВІДАЛЬН ІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть
відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. Якщо ПОСТАЧАЛЬНИК порушить строки поставки зазначені в п. 4.4 та п. 4.5. даного Договору, ЗАМОВНИК 
має право вимагати від ПОСТАЧАЛЬНИКА пешо в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Товарів, 
щодо яких є прострочення, за кожен день прострочення.

8.3. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов'язку виконати всі свої зобов'язання за Договором.

9. О БСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення Договору у разі д ії обставин непереборної сили 
(стихійні лиха, військові дії, втручання органів влади у т.ч. заборони експорту-імпорту товарів, прийняття актів 
нормативного/ненормативного характеру і т.п.). У цих випадках строк виконання зобов’язань за даним Договором



відсувається на термін дії цих обставин.

9.2. У разі виникнення таких обставин одна Сторона зобов’язана інформувати другу Сторону у письмовій формі не 
пізніше 10 (десяти) календарних днів з початку їх  виникнення.

9.3. Факт настання і закінчення обставин непереборної сили повинен бути підтверджено довідкою Торгово-
промислової палати.

9.4. Якщо ці обставини діють більше, ніж тридцять календарних днів, то Сторони мають право відмовитись від 
подальшого виконання Договору. Неповідомлення про виникнення форс-мажорних обставин, не звільняє від 
відповідальності за порушення умов даного Договору.

10. ВИ РІШ ЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних 
переговорів та консультацій.

10.2. Усі спори між Сторонами, по яких не була досягнута згода, вирішуються відповідно до чинного законодавства
України в судовому порядку.

10.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством України.

11. ІНШ І УМ ОВИ

11.1. Зміни і доповнення до цього Договору дійсні при умові, що вони оформлені в письмовій формі і підписані 
уповноваженими представниками Сторін. Всі зміни і доповнення до Договору, оформлені належним чином, є його 
невід’ємною частиною.

11.2. Істотні умови Договору можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в 
повному обсязі, у випадках:

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

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за 
умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної 
в договорі;

4) продовження строку д ії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару у разі виникнення 
документально підтверджених о б ’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;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) за наявності у предметі закупівлі Товарів, що імпортуються, ціна одиниці Товару та відповідно ціна Договору та 
сума розрахунку, можуть бути змінені у разі зміни курсу іноземної валюти, встановленого НБУ, більш ніж на 10%, 
по відношенню до курсу на дату розкриття пропозиції на величину, пропорційну зміні такого курсу на момент 
поставки Товару лише по відношенню до імпортованого Товару. Розрахунок ціни Договору (в гривнях) за наявності 
Товарів, що імпортуються в структурі ціни здійснюється наступним чином:

Ц = ЦІ х Курс П : Курс 1, де: Ц -  змінена ціна за одиницю товару; ЦІ -  первинна ціна за одиницю товару згідно 
пропозиції конкурсних торгів; Курс П -  поточний курс долара США або евро; Курс 1 -  курс долара США або евро 
станом на дату надання Замовнику Пропозиції конкурсних торгів. Поточним курсом долара США або евро є курс 
долара США або євро, встановлений НБУ станом на дату укладення додаткової угоди до Договору. Курс долара 
США на момент надання цінової пропозиції становив 24,81 грн. за 1 долар США. Курс євро на момент надання 
цінової пропозиції становив 27,51 грн. за 1 євро.

У випадку зміни задекларованої у реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного 
призначення ціни на Товар, вона може змінюватися лише в межах різниці між ціною, вказаною у державному реєстрі 
на дату поставки (внесення змін до договору щодо зміни ціни Товару) та ціною, вказаною у державному реєстрі на 
дату подання пропозиції конкурсних торгів чи на дату попередньої зміни ціни, якщо таке мало місце.

11.3. Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою сторін, одностороння відмова від виконання Договору



(цілком або частково) допускається тільки у випадку істотного порушення умов договору однією зі сторін (якщо
інше не передбачено самим Договором).

11.4. У випадку порушення умов п. 5.9. Договору ЗАМОВНИК має право в односторонньому порядку розірвати 
Договір або вимагати усунення порушень ПОСТАЧАЛЬНИКОМ.

11.5. Цей Договір підписаний у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної із Сторін.

11.6. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, 
укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків 
недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні 
законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів 
добросовісності, розумності та справедливості.

11.7. Замовник публікує усі відомості стосовно закупівель відповідно до: Закону України від 15.09.2015 № 679-УШ  
«Про відкритість використання публічній коштів»; Закону України від 25.12.2015 № 922-УІІІ «Про публічні 
закупівлі»', Постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2015 № 676 «Про затвердження Порядку оприлюднення 
на єдиному веб-порталі використання публічній коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному 
казначейському рахунку))', Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження 
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у  формі відкритих даних)) та інших нормативно- 
правових документів чинного законодавства України.

11.8. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують факт досягнення згоди по всім істотним умовам поставки.

12. ДОДАТКИ ДО ДО ГО ВО РУ

12.1. Специфікація (Додаток №1).

12.2. Графік поставки (Додаток №2).

12.3. Письмова заявка (Додаток №3).
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13. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник__________
КЗ «Дніпропетровське КОШМД»ДОР»

і  49006, м. Дніпро, вул.В.Антоновича, 65 

і КОД ЄДРПОУ 01984636

1 р/р

ГУ УДКСУ у Дніпропетровській області 

м.Дніпро. МФО 805012

Головний лікар

_ J u _  ‘^ 7  В.Г.Корпусенко

_______________________ П остачальник
Постачальник:

ДП ДАК “Ліки У країни” А птека№ 9

і ЄДРПОУ 20200579  

І 49089, м. Дніпропетровськ 

вул.Тітова, 29 телефон 792-45-95 

1 р/р 260051 14885001 

І в ПАТ КБ Приватбанк



Додаток № 1

до Договору № ЬІІ 'ЗГвід «сІС » І ' 2016 р.

С пециф ікація №  від « » _ _ _ _ _ _  2016 р.

№ Торгівельна
назва,
форма

випуску,
дозування,
фасування

к д к
21.10.3
СРУ:
33661000-
1

Виробник 
(назва, країна 
походження)

Одиниця
виміру

Загальна
кількість

Ціна за 
одиницю 
товару, 
грн. без 
ПДВ

Загальна 
сума 
(грн) без 
ПДВ

Розмір
ставки
ПДВ

1 Розчин
фентоніл

КАЛЦЕКС
0,5мг/мл 2 

мл

21.10.2 Латвія амп. 303 40,12 12156,36 13007,79

Загальна вартість товарів ,грн, без ПДВ: 12156,36
Крім того ПДВ 7% 851,43
Загальна сума (з ПДВ): 13007,79
Загальна сума (прописом): тринадцять тисяч сім гри. 79 кой.
Ця специфікація являється невід’ємною частиною Договору № від «__» 20 року

Зам овник П остачальник
КЗ «Д ніпропетровське К О Ш М Д »Д О Р »  

4 9 0 0 6 , м. Д н іпро, вул. В .А нтоновича,65

КОД ЄДРПОУ 01984636 

о/о

ГУ УДКСУ у Д ніпропетровській  області 

м .Д ніпро. М Ф О 805012

І °  Д  \ \ \  /  о  І  X

Головний лікар у&М  ”5» /В.Г. Корпусеико/

Постачальник:

ДП ДАК “Ліки України”Аптека№9

Є Д Р П О У  2 0 2 0 0 5 7 9

4 9 0 8 9 , м .Д ніпропетровськ

вул.Тітова, 29  телеф он  792-45 -95

р/р 26 0 0 5 1 1 4 8 8 5 0 0 1

в П А Т КВ П риватбанк

М Ф О  3 0 5 2 9 9

Зав.аотекбкг

ГДТ.Ю.Мільченко



Додаток №  2 /-».
до Договору № Ь ]^Овід «<4р» LQ 2016 р.

Графік поставки

Адреса доставки
Термін поставки Листопад 2016 року

1 2 3 4 5 6 7 8 9 і 10 п 12 ІЗ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 1 25 26 27 28 29 30 31
КЗ "Дніпропетровське 

клінічне об'єднання 
швидкої медичної 

допомоги" ДОР" м. 
Дніпро, вул. Бардіна, 1,

Г:; .

■ ї 
• -■'1
л

КЗ "Дніпропетровське 
клінічне об'єднання 
швидкої медичної 

допомоги" ДОР" м.
Дніпро, 

вул.В.Антоновича, 65,

. *.

Кольором вказані граничні сроки постачання Зафарбувати кольором граничні сроки постачання

Замовник

КЗ "ДКОШМД" ДОР” 
(найменування)

МФО 805012, ЄДРПОУ 0 1984636 
(ідентифікаційний к о д ) 

49006, м. Дніпро, вул. Свердлова 
(В.Антоновича). 65

(місцезнаходження) 
Тел./факс 770 -  65 -  03

Р/Р_

Головний лікар Корпусенко В.Г. 
(посада, та ПІ Б)

<$ч js
(підпис)

П остачальник

ДП ДАК “Ліки України”Аптека№9 
(найменування)

ЄДРПОУ 20200579; МФО 305299; 49089 
(ідентифікаційний код ) 

м.Дніпропетровсь, вул.Тітова, 29 телефон 792- 
45-95,

(місцезнаходження)

"ПриватБанк"р/р 260051 14885001 в НА Г КБ

ко 
І Б)



Н И Н

Додаток №  2 ^
до Договору NsO ll ^О від «Яф » Ю  2016 р.

Г раф ік поставки

Адреса доставки
Термін поставки Жовтень 2016 року

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ^ 0  1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КЗ "Дніпропетровське 
клінічне об'єднання 
швидкої медичної 

допомоги" ДОР" м. 
Дніпро, вул. Бардіна, 1,

жш■

■щ
КЗ "Дніпропетровське 

клінічне об'єднання 
швидкої медичної 

допомоги" ДОР" м.
Дніпро, 

вул.В.Антоновича, 65.
щ
V

*

Кольором вказані граничні сроки постачання Зафарбувати кольором граничні сроки постачання

Зам овник П остачальник

КЗ "ДКОШМД" ДОР” 
(найменування)

МФО 805012, ЄДРПОУ 01984636 
(ідентифікаційний код ) 

49006, м. Дніпро, вул. Свердлова 
(В.Антоновича). 65

(місцезнаходження) 
Тел./факс 7 7 0 - 6 5 - 0 3

Р/р З ^ -f)

ДП ДАК “Ліки У країни” Аптека№9 
(найменування)

ЄДРПОУ 20200579; МФО 305299; 49089 
(ідентифікаційний код ) 

м.Дніпропетровсь, вул.Тітова, 29 телефон 792- 
45-95.

(місцезнаходження)

р/р 260051 14885001 в ПАТ КБ "ПриватБанк"

Головний лікар Корпуеенко В.Г. 
(посада,та ПІБ)

 d v j b ________
(підпис)



Додаток № З

До договору № Щ'^Ьт « Д » '' 2016 р.

:< » (0 2016р. м. Дніпро

Заявка на медикаменти

КЗ «ДКОШМД» ДОР» звертається за поставкою наступних медикаментів/товарів медичного 
призначення , згідно з графіком поставки до договору, а саме:

№ Торгівельна назва, 
форма випуску, 

дозування, фасування

Виробник
(назва, країна походження)

Одиниця виміру Загальна
кількість

1
Розчин фентонілу 

КАЯЦЕКС 0,05мг/мл 
2 мл

Латвія Ампули 303

Адреса поставки: вул.В.Антоновича,65

Контактний телефон: 770 65 26 

Дата замовлення « _»______ 2016 р.

Дата поставки « _ _ » ________ 2016 р.

Уповноважена особа замовника 

ПІБ ’ллСілТ п<л)і №
Підпис_____

Час замовлення: год хв

Час замовлення: д о  год хв

Печатка замовк и ка


