
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

просп. ДЯворницького, 75а, м. Дніпро, 49000, тел. 7455521, e-mail: gorzdrav@dniprorada.gov.ua

J P M J M  лґ- f f a -  / Ж  ___________________________

Директору Департаменту 
інформаційних технологій 
Дніпровської міської ради 
Чуєвій А. В.

Про оприлюднення звіту 
на офіційному веб-сайті 
Дніпровської міської ради

Шановна Альоно Вікторівно!

Звертаємось до Вас с проханням оприлюднити на офіційному веб-сайті 
Дніпровської міської ради звіти про укладені договори оперативних закупівель: 
договір, додаток до договору, наказ (додаються).

Підстава: звернення до департаменту охорони здоров’я населення 
Дніпровської міської ради адміністрацій Комунального закладу «Дніпровська 
міська клінічна лікарня №1» вих. № 300 від 18.03.2019.

Додаток: на 27 арк. в 1 прим.

З повагою

Заступник міського голови, 
директор департаменту

Куляба Валерій Олександрович 720 70 55

\
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МОЗ УКРАЇНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
« ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1» 

дніпровської МІСЬКОЇ РАДИ

49023, м.Дніпро
пр. Мануйлівський, 29а,тел.794-76-78 
e-mail: lpu_02010918@ukr.net

О У  І В  № І
На № _________ в ід ____________ ;

Заступнику міського голови, 
директору департаменту охорони 
здоров’я населення 
Дніпровської міської ради 
БАБСЬКОМУ А. А.

Адміністрація КЗ «Дніпровська МКЛ №1» просить Вас оприлюднити на офіційному 
веб-сайті Дніпровської міської ради звіт про укладені договори по закупівлі:

- Фармацевтична продукція : Анальгін (Metamizol), Зацеф (Ceftazidime), Парацетамол 
(Paracetamol), Цефотаксим (Cefotaxime), Цефтриаксон (Ceftriaxone), код за ДК 021:2015 
«33600000-6»

- Фармацевтична продукція : Глюкоза р-н д/ін. 5%-200мл (Glucose), Глюкоза р-н д/ін. 10% 
по 200мл (Glucose), Натрія хлорид р-н 0,9%-100мл фл. (Sodium chloride), Натрія хлорид р-н 
0,9%-200мл фл. (Sodium chloride), Калія хлорид 7,5%-20мл фл. (Potassium chloride ), код за 
ДК 021:2015 «33600000-6»

- Медичні матеріали, код за ДК 021:2015 «33140000-3»

- Лікарські засоби різні, код за ДК 021:2015 «33690000-3»

- Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби, код за ДК 
021:2015 «44160000-9»

Розмістити копії документів, а саме : договори, додатки до договорів, звіти про укладені 
договори UA-2019-03-15-001124-а, UA-2019-03-13-002705-a, UA-2019-03-13-002867-a, UA- 
2019-03-14-001307-а, UA-2019-03-12-000078-a (додаються).

mailto:lpu_02010918@ukr.net


ДОГОВОР №140863

«11» березня 2019 p.
м. Дніпро

Постачальник : Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАДМ--Б»(далі - ПОСТАЧАЛЬНИК) в 
особі представника Орлова Максима Сергійовича^ діючого на підставі довіреності № 213 від 
19,12.2018р. з однієї сторони та Комунальний заклад «Дніпровська міська клінічна лікарня № 1» 
Дніпровської міської рада, (далі - ЗАМОВНИК) в особі голови комісії з припинення Івашини 
Володимира Івановича діючого на підставі розпорядження міського голови № 43-р від 2S.01.19p. з 
другої сторони, разом надалі іменуються -  «Сторона», а кожна окремо «Сторона» уклали цей Договір 
про наступне:

1, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором -  ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується поставити у зумовлені строки 
ЗАМОВНИКУ Товар (-и), перелік, кількість, ціни таідентифікаційні особливості яких зазначені у 
Специфікації (Додаток М> 1), іцо 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 «Єдиним закупівельним словником» ДК 021: 2015 33600000-6 Фармацевтична продукція: 
Анальгін (Metamizol), Зацеф (Ceftazidime), Парацетамол (Paracetamol), Цефотаксим (Cefotaxime), 
Цефтриаксон (Ceftriaxone)

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ
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 чинногс 
законодавства України.
2.3. Товари повинні бути надані в тарі та(або) упаковані звичайним для нього способом в упаковку,; 
в разі їх відсутності -  способом, що забезпечує зберігання Товарів під час звичайних умов зберіганн 
та транспортування. ПОСТАЧАЛЬНИК за власний рахунок забезпечує пакування Товарів, необхідн 
для перевезення Товарів (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайн 
надавати у розпорядження Товарів з таким ж характеристиками, що обумовлені Договором, бе 
упаковки).
2.4. Всі витрати, пов'язані із заміною, усуненням дефектів або недоліків товару, тощо, нес
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 обговореї 
додатково.

3. ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ



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 X® 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 зданими ПОСТАЧАЛЬНИКОМ і прийнятим ЗАМОВНИКОМ:
а) відносно кількості   відповідно . до накладної, 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 ЗАЯВНИКОВІ, або його частина виявиться невідповідної якості та/або 
не відповідає умовам Договору, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується за свій рахунок усунути дефекти, 
недоліки або заміниш такий Товар на Товар належної якості протягом 5 (п’яти) 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 ПОКУПЦЕВІ 
вартість цих Товарів протягом: 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання акту про 
виявлені недоліки,

7, СТРОКИ Д ії ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вважаєшся укладеним і набирає чинності з моменту' його підписання 
Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» хрудня 2019 року, а в частині розрахунків до 
повного його виконання.

8, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 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, ЗАМОВНИК має право вимагати від 
ПОСТАЧАЛЬНИКА пеню 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, ОБСТАВИНИ - НЕПЕРЕБОРНОЇ СИДИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення Договору у разі дії обставир 
непереборної сили (стихійні лиха, військові дії, втручання органів влади у тл , заборони експорту- 
імпорту товарів, прийняття актів нормативного/ненормативного характеру і т.п.). У цих випадкам 
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 
письмовій формі не пізніше 10 (десяти) календарних днів з початку їх виникнення.
9.3. Факт настання і закінчення обставин непереборної сили повинен бути підгверджер 
довідкою Торгово-промислової палати,
9.4. Якщо ці обставини діють більше, ніж тридцять календарних днів, то Сторони мають праї 
відмовитись від подальшого виконання Договору. Неповідомлення про виникнення фор 
мажорних обставин., не звільняє від відповідальності за порушення умов даного Договору.

10, ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.
10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати 
шляхом взаємних переговорів та консультацій,
10.2. Усі спори між Сторонами, по яких не була досягнута згода, вирішуються відповідно 
чинного законодавства України в судовому порядку.
10.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони нес 
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

11 .ІНШ І УМОВИ



Додаток № /
до договору № ІкО І63  В І Д / /  " С&._______ 201,£. р.

Специфікація

Ns
п/п

Найменування товару 

Виробник,. . ,

Кіяьк-
ть

Од,
вим,

Ціна (ТРИ) 
без ПДВ

з ПДВ1

Су у  а (ГРИ) 
без ПДВ

з ПДВ";

1
АНАЯЬПН -ЗД О РО В ’Я  Розчин для ін'єкцій 50% по 1 ш і в ампулах Нй 10 

ТОВ"ФармацЄ8Ги«на компанія “Здоров я”, м. Харків, Україна

б

...у г Г

17,64

18,77

87,70

93,84

2
ЗАЦЕФ  Порошок для розчину для інЧкцій по 1 г у флаконах 

ПАТ НВЦмБорщагівський хімікс-фарм.завод'*, м,Київ, Україна

20 

УП '

50,91

54,47

101 В,20 

1089.47

3
ПАРАЦЕТАМ ОЛ Таблетки по 0,2 г№  10 <1Сх1)у блістерах 

ПАТ’Киїамедпрепарат*, Уфаїна/ПАТТаличфарм^Україна

1

*УП

5,11

5,4?

5,11
5,47

4
ЦЕФОТАКСИМ-ДАРНИЦЯ, Порошок длй розміну для їн є щ м  по 1 г у флаконах N* 5 

ПрАТ’Фармацввтична фірма ‘'Дарниця'*, Україна

9

УП

56,55

6041

508,95

544,5В

5
ЦЕФТРІАКСОН-БХФЗ Порошок для розчтну длй ін’ єкцій по 1000 т  у флаконі Ns 1 у пачці 

ПАТ НВЦ**ВорщаПвськйй хіюіїсо-фарм.зазод", м.Кйїв, Україна

50

ФЛ

10,21

10,92

610,50
5^8.24

1 - ціни та суш  з ПДВ в рядку інформаційні. Остаточна сума ПДВ розрахована задрщщшю згідно вимог ПКУ.

Загалом:
ПДВ; 7% 
Усього:

2130,46
149/13

2279,59
Постачальник; ТО В  “БАДМ-Б“
Юридична жЩвсв:. \ 49005, Україна, м. Дніпро, вуя Паніках*^ 
2, т рщ с і ш , 428  ̂ :

^ ' 1 ^ ^ ^ :, Ш ^ ^ О В О Ь К А  МІСЬКА JjJIIHNHA т т р п я  н* 

' ктАьШШт \
ЗА КИ А Д

°%mwoBCM< Л  ̂ 1
представиш TOB

& ГІ-тЛ ■ • с - Мштм Серг̂ с̂ ич
,v fsv ,:Д " м

СЬЧОІ РАДИ , ^ ( 
й, C?19S44!P

ч и ї



КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«Дніпровська міська к л ін іч н і ї  лікарня Ш  » 

Дніпровської міської ради

II А К А З

ВІД «I I »  оерезня Ї019р.

«І tpi) оперативну 
закупівлю»

В зв'язку з там що проведення аукціону, за процедурою відкритих торгів по 
закупівлі Фармацевтична продукція (UA-2019-Ü3-05-001907-а) та Медичні матеріали 
(UA-2019-03-07-001226-а), очікується не раніше 21-25 березня 2019 року, виникла 
нагальна потреба в закупівлі лікарських засобів та медичних матеріалів для 
забезпечення безперебійної роботи стаціонарних вілділень закладу, уникнення скарг 
з боку населення, забезпечення мінімальної потреби у ліках, в тому числі діїеіі 
позбавлених батьківської опіки, на період проведення відкритих торгів.

Керуючись рішенням Дніпровської міської ради Vil скликання від 
20.06.2018р. т  41/33

Наказую:.■*£ . .

1. Заступнику голови комісії з припинення Камннецькій А. Р :
1.1 Провести оперативну закупівлю медикаментів, розчинів та медичних 

матеріалів без застосування системи електронних закупівель товарів, робі і і 
послуг,

1.2 Оприлюднити звіт про укладання договору, скановану копію договору з 
додатками та наказ в системі електронних закупівель протягом 10 днів з дня 
укладання договору.

2. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступника голови 
комісії і припинення Каминецьку А. Р.



ЗВІТ
про укладені договори 

ІШ2019-03-15-001124-а

1. Дата укладення договору:

2. Номер договору:

3. Найменування замовника

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

5. Місцезнаходження замовника:

6. Найменування постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг (для 
юридичної особи) або прізвище, ім'я, по 
батькові (для фізичної особи), з яким 
укладено договір:

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 
постачальника товарів, виконавця робіт чи 
надавача послуг:
8. Місцезнаходження постачальника 
товарів, виконавця робіт чи надавача 
послуг (для юридичної особи) або місце 
проживання (для фізичної особи) та номер 
телефону, телефаксу:
9. Конкретна назва предмета закупівлі:

10. Найменування 
(номенклатура, 
асортимент) товарів, 
робіт чи послуг

11. Кількість 
товарів, робіт 
чи послуг

12. Місце поставки товарів, 
виконання робіт чи надання послуг

13. Строк поставки 
товарів, виконання 
робіт чи надання 
послуг

Анальгін 5 упаковка 49023, Україна, Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, пр. 
Мануйлівський,29 А

з 11 березня 2019 по 
31 березня 2019

Зацеф 20 упаковка 49023, Україна, Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, пр. 
Мануйлівський,29 А

з 11 березня 2019 по 
31 березня 2019

Парацетамол 1 упаковка 49023, Україна, Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, пр. 
Мануйлівський,29 А

з 11 березня 2019 по 
31 березня 2019

Цефотаксим 9 упаковка .49023, Україна, Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, пр. 
Мануйлівський,29 А

з 11 березня 2019 по 
31 березня 2019

11 березня 2019 12:21 

140863
Комунальний заклад "Дніпровська міська 
клінічна лікарня № 1" Дніпровської міської ради

01984464
49023, Україна, Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, ПРОСПЕКТ МАНУИЛІВСЬКИЙ, будинок 
29 А

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б"

39273420

49005, Україна, Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, Жовтневий район ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ 
будинок 2 корпус 12 кімната 426 
+380567470171

Фармацевтична продукція: Анальгін 
(Metamizol), Зацеф (Ceftazidime), Парацетамол 
(Paracetamol), Цефотаксим (Cefotaxime), 
Цефтриаксон (Ceftriaxone)



ДОГОВІР ПОСТАВКИ ТОВАРІВ № 69/19-ДН-БП 
(лікарських засобів/медичних виробів)

м. Дніпро . « і/»  C-Зі р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «М.Т.К.» (далі - 
ПОСТАЧАЛЬНИК) в особі Чорновола Олексія Юрійовича, діючого на підставі {Довіреності 
№МТК04936 від 12.11,2018р.) з однієї сторони та Комунальний заклад «Дніпровська міська 
клінічна лікарня № 1» ДМР, (далі - ЗАМОВНИК) в особі голови комісії з припинення І вашими 
Володимира Івановича діючого на підставі розпорядження міського голови № 43-р від 28.01. і 9р. 
з другої сторони, разом надалі іменуються -  «Сторони», а кожна окремо «Сторона*» уклали ней 
Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором -  ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується поставити у зумовлені строки 
ЗАМОВНИКУ Товар (-и), перелік, кількість, ціни та ідентифікаційні особливості яких зазначені 
у Специфікації (Додаток №> І), що є невід'ємною частиною цього Договору, а ЗАМОВНИК 
зобов'язується прийняти вказані Товари І своєчасно сплатити за них певну грошову сум} 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 «Єдиним закупівельним словником» ДК 021: 2015 33600000-6 Фармацевтична продукція 
Глюкоза р-н д/ін. 5%-200мл (Glucose), Глюкоза р-н д/ін, 10% по 200мл (Glucose), 1 Іатрія
хлорид р-н 0,9%-100мл фл. (Sodium chloride), Натрія хлорид р-н 0,9%-200мл фл. (Sodium 
chtori.de), Калія хлорид 7.5%-20мл фл. (Potassium chloride)

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. .ПАКУВАННЯ. І МАРКУВАННЯ
2.1. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість Товарів у цілому. Якість Товарів, що постачається 
повинна відповідати нормативним документам, діючим в Україні стандартам і підтверджува гисч 
супроводжуючими Товари документами, передбаченими чинним законодавством.
2.2. Упаковка повинна забезпечувати повне збереження Товарів від усякого роду пошкоджень 
псування при перевезенні його будь-якими видами транспорту з урахуванням перевантажень ; 
дорозі, а' також тривалого зберігання. Маркування Товарів та упаковки повинно відповідай 
вимогам чинного законодавства України.
2.3. Товари повинні бути надані в тарі та(або) упаковані звичайним для нього способом 
упаковку, а в разі їх відсутності -  способом, що забезпечує зберігання Товарів під час звичайні' 
умов зберігання та транспортування. ПОСТАЧАЛЬНИК за власний рахунок забезпеч? 
пакування Товарів, необхідне для перевезення Товарів (за винятком випадків, коли вданій гал \ 
торгівлі прийнято звичайно надавати у розпорядження Товарів з таким ж характерне гиками. і: 
обумовлені Договором, без упаковки).
2.4. Всі витрати, пов'язані Із заміною, усуненням дефектів або недоліків товару, тощо, не 
ПОСТАЧАЛЬНИК.
2.5. Вартість тари та упаковки включається, в ціну Товарів, що постачаються.



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 іх.о 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 зданими ПОСТАЧАЛЬНИКОМ і прийнятим ЗАМОВНИКОМ:
а) відносно кількості -  відповідно до накладної, 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 ЗАЯВНИКОВІ, 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 5 (п'яти) 
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 
ПОКУПЦЕВІ вартість цих Товарів протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту 
отримання акту про виявлені недоліки.

7. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає, чинності з моменту його підписання 
Сторонами, скріплення печатками та діє до «Зі» грудня 2019 року, а в частині розрахунків до 
повного його виконання. ■

В, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 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, ЗАМОВНИК має право вимагати від 
ПОСТАЧАЛЬНИКА пеню 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, ОБСТАВИНИ. НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
9.1. Сторони: звільняються від відповідальності за порушення Договору у разі дії обставин 
непереборної сиди (стихійні лиха, військові дії, втручання органів влади у т.ч. заборони експорту-



також застосовними до таких правовідносин'звичаями ділового ооороту на підставі принципів 
добросовісності, розумності та справедливості,
11.7, Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують факт досягнення згоди по всім істотним 
умовам поставки.

12, АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ, СТОРІН 
Замовник Постачальник

Замовник

КЗ «Дніпровська міська клінічна лікарня
№ І» ДМР

49023, м. Дніпро
пр. Мануйлівський, 29 А
р/р 35419052126178
Державна казначейська служба України м. 
Київ
МФО 820172 
Код ЄДРГГОУ 01984464 
Тел.794-76-78

Постачальник

ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.»» 
03110. Україна, м. Київ, вуд, М.Амосова. 10 
Код ЄДРПОУ 21633086 * '
ІПН 216330826583
п/р 26009051524832 в АТ КБ
«ПРИВАТБАНК»
МФО 300711
Включений до реестру платників ПДВ 
Тел.: +38 044 276-01-0814



Специфікація JYs 1 
до Договору № 69/19-ДН-БП

від «11» березня 2019р.

X»
п/п

Найменування предмету 
закупівлі

Виробник,
країна

походження

Один.
виміру К-ть

Ціна за 1 
одиницю 

(грн, 3
ПДВ)

Всього 
(грн. 3 
ПДВ)

Розмір
ставки
ПДВ

1
Глюкоза, розчин для інфузій, 
100 мг/мл по 200 мл

ТОВ «Юрія- 
Фарм», 
Україна

пляшка 24
21,00 504,00 7%

2
Глюкоза розчин для інфузій 50 
мг/мл по 200 мл

ТОВ «Юрія- 
Фарм», 
Україна

пляшка 48
14,84 712/32 і/ /7

11111
Калію хлорид концентрат для 
розчину для інфузій 75 мг/мл 
по 20 мл

ТОВ «Юрія- 
Фарм», 
Україна

флакон 5
24,68 123,40 7%

4
Натрію хлорид розчин для 
інфузій 9 мг/мл по 100 мл

ТОВ «Юрія- 
Фарм», 
Україна

пляшка 50
15,49 774,50

5
Натрію хлорид розчин для 
інфузій 9 мг/мл по 200 мл

ТОВ «Юрія- 
Фарм»,
У країна

пляшка 96
14,91 1 431.36 7%

Всього без ПДВ; 3 313,63
ПДВ: 231,95

Всього з ПДВ: 3 545,58

Сума прописом: 3 545,58 (Три тисячі п’ятсот сорок п’ять гривень 58 копійок) гри., в 
тому числі ПДВ 7% - 231,95 (Двісті тридцять одна гривня 95 копійок) грн.

Замовник Постачальник

Замовник
КЗ «Дніпровська міська клінічна 

лікарня № І» ДМР
49023, м. Дніпро
пр. Мануйлівський, 29 А
р/р 354 1.9052126178
Державна казначейська служба України 
м. Київ 
МФО 820172 
Код ЄДЄ0ф£?в4984464
Тел.
Г оді тен»

В.І, Іваїтша

Постачальник

ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.»»
03110, Україна, м. Київ, вул, М.Амосова, 10
Код ЄДРПОУ 21633086 
ІПН 216330826583 
п/р 26009051524832 в АТ КБ 
«ПРНВАТВАЫК»
МФО 300711
Включений до реєстру платників ПДВ

овол



КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«Дніпровська міська клінічна лікарня Kb 1 » 

Дніпровської міської ради

H А К А З

від « I I »  березня 2 0 19р, X- 29

«Про оперативну 
чакчиіи.по»

В зв'язку з тим що проведення аукціону, за процедурою відкритих торгів по 
закупівлі Фармацевтична продукція (UА-2019-03-Ü5-QG1907-а) та Медичні матерія; 
(UA-2019-03-07-001226-а), очікується не раніше 21-25 березня 20Н) року, виникла 
нагальна потреба в закупівлі лікарських засобів та медичних матеріалів для 
забезпечення безперебійної роботи стаціонарних відділень закладу, уникнення скщ  
з боку населення, забезпечення мінімальної потреби у ліках, в тому числі дітей 
позбавлених батьківської опіки, на період проведення відкритих торгів,

Керуючись рішенням Дніпровської міської ради VII скликання від 
20.06,2018р. JN» 41/33

1. Заступнику голови комісії з припинення КашшецькШ А. Р :
1.1 Провести оперативну закупівлю медикаментів, розчинів та медичних

матеріалів без застосування системи електронних закупівель товарів, робі і і 
поедут.

12  Оприлюднити звіт про укладання договору» скановану копію договору з 
додатками та наказ в системі електронних закупівель протягом 10 днів з дня 
укладання договору.

2. Відповідальність за виконання даног о наказу покласти на заступника голови 
комісії з припинення Камннеиьку А. Р,

1Іаказую:



ЗВІТ
про укладені договори 

UA-2019-03-13-002705-а

1. Дата укладення договору:

2. Номер договору:

3. Найменування замовника

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

5. Місцезнаходження замовника:

6. Найменування постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг (для 
юридичної особи) або прізвище, ім'я, по 
батькові (для фізичної особи), з яким 
укладено договір:

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 
постачальника товарів, виконавця робіт чи 
надавача послуг:

8. Місцезнаходження постачальника 
товарів, виконавця робіт чи надавача 
послуг (для юридичної особи) або місце 
проживання (для фізичної особи) та номер 
телефону, телефаксу:

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

11 березня 2019 15:54 

69/19-ДН-БП

Комунальний заклад "Дніпровська міська 
клінічна лікарня № 1" Дніпровської міської ради

01984464

49023, Україна, Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, ПРОСПЕКТ МАНУИЛІВСЬКИЙ, будинок 
29 А

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
"М.Т.К."

21633086

03110, Україна, Київ обл., Киев, Солом’янський 
район ВУЛИЦЯ МИКОЛИ АМОСОВА будинок 10 
+380442750108

Фармацевтична продукція Глюкоза р-н д/ін. 
5%-200мл (Glucose), Глюкоза р-н д/ін. 10% по 
200мл (Glucose), Натрія хлорид р-н 0,9%-100мл 
фл. (Sodium chloride), Натрія хлорид р-н 
0,9%-200мл фл. (Sodium chloride), Калія хлорид 
7,5%-20мл фл. (Potassium chloride )

10. Найменування 
(номенклатура, 
асортимент) товарів, 
робіт чи послуг

11. Кількість 
товарів, 
робіт чи 
послуг

12. Місце поставки товарів, 
виконання робіт чи надання послуг

13. Строк поставки 
товарів, виконання 
робіт чи надання 
послуг

Глюкоза р-н д/ін. 
5%-200мл

48 одиниця 49023, Україна, Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, пр. 
Мануйлівський,29 А

з 11 березня 2019 
по 31 березня 2019

Глюкоза р-н д/ін. 10% по 
200мл

24 одиниця 49023, Україна, Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, пр. 
Мануйлівський,29 А

з 11 березня 2019 
по 31 березня 2019

Калія хлорид 7,5%-20мл 
фл.

5 флакон 49023, Україна, Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, пр. 
Мануйлівський,29 А

з 11 березня 2019 
по 31 березня 2019



ДОГОВОР № 68/19-ДН-БП

«11» березня 2019 р,
м. Дніпро

Товариство з обмеженою  відповідальністю «Медичний центр «М.ТЖ.»» (далі -
ПОСТАЧАЛЬНИК) в особі Чорновола Олексія Юрійовича, діючого на підставі довіреності 
ЖМТК04936 від 12,11.2018р. з однієї сторони та Комунальний заклад «Дніпровська міська 
клінічна лікарня JCs І» Дніпровсько! міської ради, (далі - ЗАМОВНИК) в особі голови комісії з 
припинення Івашини Володимира Івановича діючого на підставі розпорядження міського голови 
№ 43-р від 28.01.19р. з другої сторони, разом надалі іменуються -  «Сторони», а зржна окремо 
«Сторона» уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором -  ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується поставити у зумовлені строїш 
ЗАМОВНИКУ Товар (ни), перелік, кількість, ціни та ідентифікаційні особливості яких зазначені 
у Специфікації (Додаток Ш 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 «Єдиним закупівельним словником» ДК 021:2015 33140000-3 М едичні м атеріали

2, ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ
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. Bei витраж, пов'язані із заміною, усуненням дефектів або недоліків товару, тощо, несе
ПОСТАЧАЛЬНИК.
2.5. Вартість тари та упаковки включається в ціну Товарів, що постачаються.



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.
63. 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.І'овари вважаються зданими ПОСТАЧАЛЬНИКОМ і прийнятим ЗАМОВНИКОМ:
а) відносно кількості -  відповідно до накладної, 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 ЗАЯВНИКОВІ, 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 5 (п’яти) 
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 
ПОКУПЦЕВІ вартість цих Товарів протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту 
отримання акту про виявлені недоліки.

7, СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 
Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2019 року, а в частині розрахунків до 
повного його виконання.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 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, ЗАМОВНИК має право вимагати від 
ПОСТАЧАЛЬНИКА пеню 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. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення Договору у разі дії обставин 
непереборної сили (стихійні лиха, військові дії, втручання органів влади ут.ч. заборони експорту-



також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів 
добросовісності, розумності та справедливості.
11.7. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують факт досягнення згоди по всім істотним 
умовам поставки.

12. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
Замовник Постачальник

Замовник

КЗ «Дніпровська міська клінічна лікарня 
№ 1» ДМР 

49023, м. Дніпро 
пр. Мануйлівський, 29 А
р/р 35419052126178
Державна казначейська служба України м. 
Київ
МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 01984464 
Тел.794-76-71
Голова *7*

В.І. Іваїшша

Постачальник

ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.»» 
03110, Україна, м. Київ, вул. М.Амосова, 10 
Код ЄДРПОУ 21633086 /
ІПН 216330826583
п/р 26009051524832 в А'Т КБ
«ПРИВ АТЕАНК »
МФО 300711
Включений до реєстру платників ПДВ 
Тел,; +38 044 275-01-08

О.Ю.Чориовол

ттт



Специфікація № 1 
до Договору Ш 68/19-ДН-БП

від «11.» березня 2019р.

№
п/п

Найменування предмету 
закупівлі

Виробник,
країна

походження

Один.
виміру К-ть

Ціна за 
одиницю

(грн. 3 
ПДВ)

Всього 
(грн, 3 
ПДВ)

Розмір
ставки
ПДВ

іШ і

Шприц 2 мл луєр 
двохкомпонентний ін'єкційний 
одноразового застосування з 
голкою 0,6x32мм (23Gxl 1/4)

ТОВ «Юрія- 
Фарм», 
Україна

штука 1 000
0,44 440,00 7%

2

Шприц 5 мл луєр 
двохкомпонентний ін'єкційний 
одноразового застосування з 
голкою 0,7x3 8мм (22Gxl 1/2)

ТОВ «Юрія- 
Фарм», 
Україна

штука 3 000

0,45
ІШІШЖШІ:

1 350,00 7%

3
Система для вливання
кровозамінників та інфузійних 
розчинів

ТОВ «Юрія- 
Фарм», 
Україна

штука 400
7,30 2 920,00 7%

Всього без ПДВ; 4 401,87
ВДВ: 308,13

Всього з ПДВ: 4 7111,00

Сума прописом: 4 71.0,00 (Чотири тисячі сімсот десять гривень 00 копійок) грн., в тому 
числі ПДВ 7% - 308,13 (Триста вісім гривень 13 копійок) грн.

Замовник Постачальник

Замовник
КЗ «Дніпровська міська клінічна 

лікарня № 1» ДМР 
49023, м. Дніпро 
пр. Мануйлівський, 29 А
р/р 35419052126178
Державна казначейська служба України 
м. Київ 
МФО 820172 
КодЄДРПОУ 
Тел 
Г ОЛ0В

ш
І ваш»«.« а

.984464

Постачальник

ТОВ «Медичний центр «М.Т.Ю>»
03110, Україна, м. Київ, вул. М.Амосова, 10
Код ЄДРПОУ 21633086
ІПН 216330826583
п/р 26009051524832 в АТ КБ
«ПРИВАТБАНК»
МФО 300711
Включений до реєстру платників ПДВ 
Тел,^ 3 8  044 -275- 01-08 

. . 0 ' U -г

. , О.Ю.Чогжовол



КОМУНАЛЬНИИ ЗАКЛАД 
«Дніпровська .міська клінічна лікарня М 'І» 

Дніпровської міської ради

11 А К Л З

від « 11 » березня 2019р.

«Про оперативну
ШКЛІШіЛК'П)

В зв'язку з тям що проведення аукціону, за процедурою відкритих торгів по 
закупівлі Фармацевтична продукція {U A -2019-03-05-001907-а) та Медичні матеріали 
(UA-2019-03-07-001226-а), очікується не раніше 21-25 березня 2019 року, виникла 
нагальна потреба в закупівлі лікарських засобів та медичних матеріалів для 
забезпечення безперебійної роботи стаціонарних відділень закладу, уникнення скарг 
збоку  населення, забезпечення мінімальної потреби у ліках, в тому числі дпеи  
позбавлених батьківської опіки, на період проведення відкритих торгів.

Керуючись рішенням Дніпровської міської ради VII скликання від 
20.06.2018р. Мі 41/33

1. Заступнику голови комісії з притінення КаминецькШ А. Р :
1.1 Провести оперативну закупівлю медикаментів, розчинів та медичних 

матеріалів без застосування системи електронних закупівель товарів, робі і і 
послуг,

1.2 Оприлюднити звіт про укладання договору, скановану копію договору з
додатками та наказ в системі електронних закупівель протягом 10 днів з дня 
укладання договору.

2, Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступника голови 
комісії з припинення Каминецьку А. Р.

Наказую:



ЗВІТ
про укладені договори 

иА-2019-03-13-002867-а

1. Дата укладення договору:

2. Номер договору:
3. Найменування замовника

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

5. Місцезнаходження замовника:

6. Найменування постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг (для 
юридичної особи) або прізвище, ім'я, по 
батькові (для фізичної особи), з яким 
укладено договір:

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 
постачальника товарів, виконавця робіт чи 
надавача послуг:
8. Місцезнаходження постачальника 
товарів, виконавця робіт чи надавача 
послуг (для юридичної особи) або місце 
проживання (для фізичної особи) та номер 
телефону, телефаксу:

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

11 березня 2019 16:06 

68/19-ДН-БП

Комунальний заклад "Дніпровська міська 
клінічна лікарня № 1" Дніпровської міської ради

01984464

49023, Україна, Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, ПРОСПЕКТ МАНУИЛІВСЬКИЙ, будинок 
29 А

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
"М.Т.К."

21633086

03110, Україна, Київ обл., Киев, Солом’янський 
район ВУЛИЦЯ МИКОЛИ АМОСОВА будинок 10 
+380442750108

Медичні матеріали

10. Найменування 
(номенклатура, 
асортимент) товарів, 
робіт чи послуг

11. Кількість 
товарів, робіт 
чи послуг

12. Місце поставки товарів, 
виконання робіт чи надання 
послуг

13. Строк поставки 
товарів, виконання 
робіт чи надання 
послуг

Медичні матеріали 4400 штука 49023, Україна, 
Дніпропетровська область, м. 
Дніпро, пр. Мануйлівський,29 А

з 11 березня 2019 по 
31 березня 2019

14. Інформація про технічні та якісні 
характеристики товарів, робіт чи послуг:

15. Ціна договору:
16. Строк дії договору:

17. Ідентифікатор договору

Відсутня

4 710,00 UAH з ПДВ

від 11 березня 2019 
до 31 грудня 2019

UA-2019-03-13-002867-a-al

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, 
робіт чи послуг

18. Одиниця виміру 19. Ціна за і 
одиницю і

Медичні матеріали штука І



ДОГОВІР № 20.19/03/001 
(лікарських засобів/медичних виробів)

« В  » 03________2019 р.
м, Дніпро

Приватне підприємство «Торгова компанія «Праксіс» (далі - ПОСТАЧАЛЬНИК) в особі 
директора Кащука Петра Анатолійовича, діючого на підставі Статуту, з одні с і сіоропи і а 
Комунальний заклад «Дніпровська міська клінічна лікарня Ks 1» ДМР, (далі - 
ЗАМОВНИК) в особі голови комісії з припинення івашини Володимира Івановича діючого на 
підставі розпорядження міського голови № 43-р від 28.01.19р. з другої сторони._разом надалі 
іменуються -  «Сторони», а кожна окремо «Сторона» уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором -  ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується поставити у зумовлені строки 
ЗАМОВНИКУ Товар (-и), перелік, кількість, ціни та ідентифікаційні особливості .яких зазначені, 
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

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 «Єдиним закупівельним словником» ДК 021; 2015 33690000-3 Лікарські засоби різні

2, ЯКІСТЬ ТОВАРУ. ПАКУВАННЯ. І МАРКУВАННЯ
2.1. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість Товарів у цілому. Якість Товарів, що постачається 
повинна відповідати нормативним документам, діючим н Україні стандартам і 
підтверджуватися супроводжуючими Товари документами, передбаченими чинним 
законодавством.
2.2. Упаковка повинна забезпечувати повне збереження Товарів від усякого роду пошкоджень •' 
псування при перевезенні його будь-якими видами транспорту з урахуванням перевантажень \ 
дорозі, а також тривалого зберіганий. Маркування Товарів та упаковки повинно відповідай 
вимогам чинного законодавства України.
2.3. Товари повинні бути надані в тарі та(або) упаковані звичайним для нього способом : 
упаковку, а в разі їх відсутності -  способом, ідо забезпечує зберігання Товарів лід ча- 
звичайних умов зберігання та транспортування, ПОСТАЧАЛЬНИК за власний рахуно 
забезиечус пакування Товарів, необхідне для перевезення Товарів (за винятком випадків, коли 
даній галузі торгівлі прийнято звичайно надавати у розпорядження Товарів з таким : 
характеристиками, що обумовлені Договором, без упаковки).
2.4. Всі витрати, пов'язані із заміною, усуненням дефектів або недоліків товару, тощо, net 
ПОСТАЧАЛЬНИК. '
2.5. Вартість тари та упаковки включається в ціну Товарів, що постачаються.



оплати, а якщо вів: вже ошшчениии ~ вимнпші повернення оплаченої з її 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: .'•■'V • ■
6.2.1. прийняти частину Товарів, що відповідає умовам Договору, і відмовитись від решти

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 яікувально-гфофілактичішх 
закладах, затв. Наказом МОЗ України від 16.12.2003 Яз 584 та Порядку контролю якості 
лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі затв. Наказом МОЗ України шд
29,04.2014 Ка 677,
бАТовари вважаються зданими ПОСТАЧАЛЬНИКОМ І прийнятим ЗАМОВНИКОМ:
а) відносно кількості відповідно до накладної, 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 ЗАЯВНИКОВІ', 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 5 
(п’яти) 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 
ПОКУПЦЕВІ вартість цих Товарів протягом 14 (чотирнадцята) календарних днів з моменту 
отримання акту про виявлені недоліки.

7, СТРОКИ Д ії ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписанню 
Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2019 року, а в частині розрахунків де. 
повного його виконання,

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Стороні 
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
8.2. Якщо ПОСТАЧАЛЬНИК порушить строки поставки, ЗАМОВНИК, має право вимагати ві. 
ПОСТАЧАЛЬНИКА пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Товарів, щод 
яких є прострочення, за кожен день прострочення.
8.3. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов'язку виконати всі от 
зобов'язання за Договором.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
9.1, Сторони звільняються від відповідальності за порушення Договору у разі дії обставї- 
непереборної сили (стихійні лиха, військові дії, втручання органів влади у т.ч. заборої 
екепорту-імлорту товарів, прийняття актів нормативного/ненормативного характеру і т.п.). 
цих випадках строк виконання зобов’язань за даним Договором відсувається на термін дії щ 
обставин.



добросовісності, розумності та справедливості.
11.7, Підписавши цей Договір. Сторони підтверджують факт досягнення згоди по всім Істотним 
умовам поставки.

12. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
Замовник : Постачальник

КЗ «Дніпровська міська клінічна лікарня 
№ 1» ДМР

49023, м, Дніпро 
ир, Мануйлівський, 29 А
р/р 3 5419052 і 26178
Державна казначейська служба України м.

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 01.984464 
їед.7

В,1. Івапшна

Приватне підприємство 
„Торгова компанія ’’Праксіе"

Юридична адреса: 49000, 
м. Дніпропетровськ, ші. Жовтнева. 4, 
ЄДРПОУ 32793916 
р/р 26006506487
в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” 
м. Дніпропетровськ 
МФО 380805,
тел. (0562) 36- >(
Директор;'

П.А.Кашук
\ /*і/



Специфікація № 1
до Договору № 2019/03/001 від ____  201 9р.

№
іі/ іі

Найменуваинн предмету їж ухп т і

Виробник,
країна

походження

Один,
ВИМ-Іру

Кїл-ть

ІД і на за 
одиницю  

(гри. 3 
ПДВ)

Всього 
(гри, 3 
ПДВ)

Рочмір
С К Ж К П

ПДВ

L

Розчин лл>і очистки C leaning solution, 

50мл

High
Technology,

USA

і 224,70 224.70

і
/ Ч ;  ■

2
Hrtzimatie cleaner. Іл розчин для 
промивання

High
Technology,

USA

Ш Т 6 950J  6 5700,%
; 7 %

3 ,
Розчин їш т т ч н іт  D iluent 20л п р ів I figh 

Technology, 
USA

LOT 3 1408.12 4224,36
?%

4 .
Lytic , Іл Л 'п у ю ч т  розчин High

Technology,
USA

ШТ 2 1549x36 3098.72
гШ :

5.
Матеріал кой гролю гематологічний 
атестований багато параметричний. Рига 
12 Bcsiendi 1x2,5 ml ( ! Normal }

Streek,
U S A

ф  JL ? 1346,06 2692,12

Ш т  ■

Всього 
ПДВ ? %  :

Всього з ПДВ:

14898,00
1 0 4 2 .8 6

15940.86

Сума ироїшсом П'ятнадцять тисяч дев'ятсот сорок гривень 86 копійок, в т.ч. ТіЛІІ 
7% - Одна тисяча сорок дві гривні» 86 копійок.

Замовник Постачальник

КЗ «Дніпровська міська клінічна лікарня № ! Приватне підприємство 
1» ДМР „Торгова компанія "Праксіс"

49023, м. Дніпро
пр. Мануйлівський. 29 А
р/р 35419052126178
Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
Код Є.ДРПОУ 01984464
Тел.794-76-78

Юридична адреса: 49000, 
м. Дніпропетровськ, пл, Жовтнева, 4. 
ЄДРПОУ 32793916
р/р 26006506487
в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 
м. Дніпропетровськ
МФО 380805,



КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«Дніпровська міська клінічна лікарня № 1»

Дніпровської міської ради

Н А К А З

від « /З  » березня 20 І 9р. №

«Про оперативну 
закупівлю»

В зв’язку з тим що проведення аукціону, за процедурою відкритих торгів 
по закупівлі Лікарські засоби різні (ІІА-2019-03-11-000227-а), очікується не 
раніше 27 березня 2019 року, виникла нагальна потреба в закупівлі реагентів 
для гематологічного аналізатору закритої системи ЕТІ МісгоСС 20 + , для 
забезпечення безперебійної роботи клініко-ді агностичної лабораторії на період 
проведення відкритих торгів.

Керуючись рішенням Дніпровської міської ради VII скликання від 
20.06.2018р. № 41/33

Наказую;

1. Заступнику голови комітету з конкурсних торгів Каминсцькій А. Р :
1.1 Провести оперативну закупівлю лабораторних реактивів без застосування 

системи електронних закупівель товарів, робіт І послуг.
1.2 Оприлюднити звіт про укладання договору, скановану копію договору з 

додатками та наказ в системі електронних закупівель протягом 10 днів з дня 
укладання договору.

2. .Відповідальність за виконання, даного наказу покласти на заступника голови 
комітету з конкурсних торгів Каминецьку А. Р.



ЗВІТ
про укладені договори 

UA-2019-03-14-001307-a

1. Дата укладення договору:

2. Номер договору:

3. Найменування замовника

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:
5. Місцезнаходження замовника:

6. Найменування постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг (для 
юридичної особи) або прізвище, ім'я, по 
батькові (для фізичної особи), з яким 
укладено договір:

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 
постачальника товарів, виконавця робіт чи 
надавача послуг:
8. Місцезнаходження постачальника 
товарів, виконавця робіт чи надавача 
послуг (для юридичної особи) або місце 
проживання (для фізичної особи) та номер 
телефону, телефаксу:

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

10. Найменування 
(номенклатура, 
асортимент) товарів, 
робіт чи послуг

11. Кількість 
товарів, робіт 
чи послуг

12. Місце поставки товарів, 
виконання робіт чи надання 
послуг

13. Строк поставки 
товарів, виконання 
робіт чи надання 
послуг

Лікарські засоби різні 14 одиниця 49023, Україна, 
Дніпропетровська область, м. 
Дніпро, пр. Мануйлівський,29 А

з 13 березня 2019 по 
31 березня 2019

14. Інформація про технічні та якісні Відсутня 
характеристики товарів, робіт чи послуг:

15. Ціна договору: 15 940,86 UAH з ПДВ

16. Строк дії договору: від 13 березня 2019
до 31 грудня 2019

17. Ідентифікатор договору UA-2019-03-14-001307-a-al

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, 
робіт чи послуг

18. Одиниця виміру 19. Ціна за 
одиницю

Лікарські засоби різні одиниця

13 березня 2019 11:00 

2019/03/001

Комунальний заклад "Дніпровська міська 
клінічна лікарня N91" Дніпровської міської ради

01984464

49023, Україна, Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, ПРОСПЕКТ МАНУИЛІВСЬКИЙ, будинок 
29 А

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВА 
КОМПАНІЯ "ПРАКСІС"

32793916

49000, Україна, Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, Жовтневий район ПЛОЩА ЖОВТНЕВА 
будинок 4 
+380562362013

Лікарські засоби різні



ДОГОВІР п о с т а в к и  № 01/19-ВН

м, Дніпро /■А 03' >019 р.

Комунальний заклад «Дніпровська міська клінічна лікарня Ш»Диііфойської міської 
ради в особі голови комісії Івашини Володимира Івановича, що діс на підставі розпорядження 
міського голови від 28.01,2019 року №43-р (далі - Покупець), з однієї сторони, і фізична особа- 
підприємець Іванькін Вадим М иколайович, в особі Іванькіна Вадима Миколайовича, 
діючого на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію серія В02, №569560 , іменоване надалі 
Постачальник, уклали цей договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов’язується поставити товар, згідно специфікації» що є нев їдем його частиною 
договору, а саме : Код ДК 021:2015: 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, 
тюбінги та супутні вироби (далі Товар), а Покупець - прийняти і оплатити такий Товар.
1.2.Якість товару повинна відповідати ТУ та сертифікатам якості виробника. ;
1.3. Ціна договору: 6919,39 гри (Шість тисяч дев'ятсот дев'ятнадцять гривень 39 копійок), без 
ПДВ, не платником податку на додану вартість.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРА ТА РОЗРАХУНКИ
2.!. Вид транспорту та бааіс поставки : самовивіз
22. Форма сплати ; сплачує 100% згідно специфікації та накладної.
3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
3.1. Якість товару згідно Договору повинна відповідати вимогам стандартів, застосованих в 
Україні, та підтверджених сертифікатом якості виробника товару.
4. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ТОВАРУ ЗА КІЛЬКІСТЮ ТА ЯКІСТЮ
4.1. При встановлені факту невідповідності поставки умовам Договору за кількістю або якістю 
ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний у термін 24 години повідомити Постачальника листом, телеграмою.

5. СТРОК ДІЇ, ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ
5.1. Договор вступає в силу з моменту його .підписання і діє до 31,12.2019 року, та діє до повного 
виконання своїх зобов’язань сторонами.
5.2. Договор може бути змінено або припинено за згодою сторін або в рамках, передбачених 
законодавством У країни.
Всі зміни, та доповнення до цього договору дійсні лише у тому разі, якщо вони зроблені в 
письмовій формі, підписані обома сторонами та скріплені печаткою.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по 
цьому договору» якщо це невиконання є слідством об’єктивних обставин непереборної сили 
(повінь, пожежа, інші стихійні лиха, а також страйк та військові дії"). При настанні форс-мажорних 
обставин зобов’язані повідомити в 3-х денний термін.
7. ВИРІШЕННЯ ОПОРНИХ ПИТАНЬ
7.1, Всі суперечки вирішуються за допомогою переговорів. У разі, якщо суперечки не можуть бути 
вирішеними за допомогою переговорів, вони підлягають розгляду' у господарчому суді по 
місцезнаходженню відповідача.

8. АДРЕСА СТОРІН 
Замовник: Постачальник:

Комунальний заклад "Дніпровська 
міська клінічна лікарня №1" 
Дніпровської міської ради 
код за ЄДРПОУ 01984464,
49023, Дніпропетровська обл.,м. Дніпро, 
гір, Ман^йаіадкий, буд. № 29 з 
р/р ^<19052126 і 78. . ‘
ІКС'У"м, Київ.. ' ' .  •

ФО-П Іванькін В.Н.
49087. м. Дніпро, вул. Калинова, б. 77А корп 
кв. 36

Код за ЄДРПОУ 2869907770 
р/с 26005060368940 в КБ «Приватбанк» 
м. Дніпро 
МФО 305299

•• 'ч  В, І.Твашима
'."-•гГ

іванькін В.М.



ДодатокХа!
до Договору К»01/19-ВН від / / .  04. Л & /&  

Специфікацій
44160000-9 Магістраті, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

т Товарні (роботи, послуги) К іл ь к іс т ь Ціна С у т а
і Заж ш на муфта 2 шт ~ т т і 1 017,52
2 Коліно 50x45 ППР 2 шт 39,82 79,64
3 Муфта 50 ППР 2 шт 32,23 64,48
4 Муфта роз'ємна 50 ППР шт 213 63 427 38
5 Труба $!аЬІ 50 £; м 188 V. 1 130,04
6 Трійник редук 50 ППР •і шт 47,72 47;72
7 Хомут 50 (1 1/2") шт 13 37 66,85
8 Труба $!аЬі 32 А У ■ 70,78 283.12
о Хомут 32 (Г ) б шт 11,50 57,50
10 ^ Перехід о У Р З  32 ППР 1 шт 96,70
11 Перехід с МР8 32 ППР г шт 85*32 85,32
12 Муфта роз'ємна 32 ППР і шт 96*25 / 98,25
13 Редукція 32 ППР ь шт 6.3В 32,28
14 Кран шаровий с ар ер, 1 1 шт 325,60 325,80
16 Труба ЗіаЬі 26 6 м 46,14 276,84
16 Муфта 32 ППР 2 шт 8,32 12,64
17 Коліно 25x45 ППР 4 шт 8,95 27,80
18 Кран шаровий с амер. % 4 шт 172,98 691,92
19 Перехід с МРЗ 25 ППР 4 шт 81,94 24778
20 Хомут 25 (3/4’*) 4 шт

! _ _ _
40.88

21 Комплект футорон 1 шт 97,83 97,63
22 Радіатор 6 шт 241,88 1 450,08
23 Кріплення радіатора 4 шт Г  7.19'
24 Круг відрізний 4 шт 23,90 95,60
25 Пакля ^  1 шт 28,44 28,44
26 Лаковочна смазка 1 шт 41,40
27 БУР .......................................................... 1 шт 33,38 33,36
2В _________ _____________ 1 шт З І Т І 2

6 919,39
Всього найменувань 2$. на суму 6 919/39 грн.
Шість тисяч дев'ятсот дев’ятнадцять гривень 39 копійок

Замовник: Постачальник;

Комунальний заклад "Дніпровська 
міська клінічна лікарня №1" 
Дніпровської міської ради 
код за ЄДРПОУ о ! 984464,
49023, Дніпропетровська обл..м. Дніпро, 
пр. Мануйлівський, буд, № 29 а 
р/р 35419052126 і 78 ’
ДКСУ м. Київ '
МФО Е20172

ФО-П Іванькін В.Н,
49087, м, Дніпро, вул. Калинова, б. 77 А коргі. І, 
кв. 36

Код за ЄДРПОУ 2869907770 
р/с 26005060368940 в КВ «Приватбанк» 
м. Дніпро 
МФО 305299



КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАД 
«Дніпровська міська клінічна лікарня №  1» 

Дніпровської міської ради

Н А К А З

Від « ^ 1 » . .  . О Д  2019 р,

<<Про оперативну 
шкупівлго

У зв ’язку з поривом мережі теплопостачання ( труби подачі опалення) у 
п 'ятому відділенні четвертого поверху стаціонару , виникла нагальна потреба в 
закупівлі необхідного матеріалу для усунення аварійного стану, Керуючись 
рішенням Д ніпровської м іської ради VII скликання від 20.06.20ІВр. №  41/33

1. Провести оперативну закупівлю товарів (матеріалів) для приведення у 
належний стан системи опалення в будівлі стаціонару, без застосування 
системи електронних закупівель товарів, робіт і послуг.

2. Заступнику голови комісії з економ, питань Каминсцькій А. Р. оприлюднити 
звіт про укладання договору, скановану копію договору з додатками та наказ 
в системі електронних закупівель протягом 10 днів з дня укладання договору.

3. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заст, голови 
комісії з економічних питань Каминецьку А. Р.

Наказую:

В.Л. Івашина



ЗВІТ
про укладені договори 

иА-2019-03-12-000078-а

1. Дата укладення договору:

2. Номер договору:

3. Найменування замовника

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

5. Місцезнаходження замовника:

6. Найменування постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг (для 
юридичної особи) або прізвище, ім'я, по 
батькові (для фізичної особи), з яким 
укладено договір:
7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 
постачальника товарів, виконавця робіт чи 
надавача послуг:
8. Місцезнаходження постачальника 
товарів, виконавця робіт чи надавача 
послуг (для юридичної особи) або місце 
проживання (для фізичної особи) та номер 
телефону, телефаксу:

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

11 березня 2019 08:54 

01/19-ВН
Комунальний заклад "Дніпровська міська 
клінічна лікарня № 1" Дніпровської міської ради

01984464

49023, Україна, Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, ПРОСПЕКТ МАНУИЛІВСЬКИЙ, будинок 
29 А

Іванькін Вадим Миколайович

2869907770

49087, Україна, Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район 
ВУЛИЦЯ КАЛИНОВА корп. 1 буд. 77А кв. 36 
+380563764709

Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, 
тюбінги та супутні вироби

10. Найменування 
(номенклатура, асортимент) 
товарів, робіт чи послуг

11. Кількість 
товарів, робіт 
чи послуг

12. Місце поставки товарів, 
виконання робіт чи надання 
послуг

13. Строк | 
поставки товарів, 
виконання робіт 
чи надання послуг |

Магістралі, трубопроводи, 
труби, обсадні труби, 
тюбінги та супутні вироби

82 одиниця 49023, Україна, 
Дніпропетровська область, м. 
Дніпро, пр. Мануйлівський,29 
А

по 31 березня | 
2019 І

1
і

14. Інформація про технічні та якісні 
характеристики товарів, робіт чи послуг:
15. Ціна договору:

Відсутня 

6 919,39 иАН
16. Строк дії договору: від 11 березня 2019

до 31 грудня 2019
17. Ідентифікатор договору иА-2019-03-12-000078-а-а1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи 118. Одинице 19. Ціна за
послуг 1 виміру одиницю


