Обrрунryвання технiчних та якiспих характеристик предмета закупiвлi,
розмiру бюд,жетпого призначенЕя та очiкувапоi BapTocTi предмету
закупiвлi <<Фармацевтшчпапродукцiя>>
Код ДК 021:2015 33б00000-б UA-2021-04-21-006267-a, па очiкувану
BapTicTb

-

28б108,00грн.

Оголошепня про проведеняя вiдкритпх торгiв

1.Найменування:Комунальне некомерцiйне пiдприемство (Обласний клiнiчний
закJIад з Еадання психiатричноi допомоги)> Запорiзькоi обласноi ради
2.Мiсце знаходження: 69033, Запорiзька обл., MicTo Запорiжжя, OpixiBcbKe
шосе, 10А,
3.Код СДРПОУ:05498909
4.Категорiя: вiдповiднодо п.1 ч.3 ст.2 Закону УкраЪи Nо922-VIIk<Про публiчнi
закупiвлЬ> (далi- Закон) в редакцii вiд 19.04.2020р.
5.Назва предмету закупiвлi iз зазначенням коду за единим закупiвельним
словником:закупil,ля лiкарських засобiв,(Код
021:2015 33б00000бФармацевтична продукцiя).
6.Щата оголошеЕня: 2l квiтня 202l року.
7.Процедура закупiвлi: Вiдкритi торги.
8.Iдентифiкатор закупiвлi: UА-202t-04-21-00б2б7-а
9.Iнформацiя про технiчнi, якiснi та iншi характеристики предмета закупiвлi:
Згiдно iз технiчним завданЕям.
lO.CTpoK надаЕня послуг/виконання робiт: до З1.12.202l року.
l 1 .Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi: 286l 08,00 грн.
Технiчнi та якiснi характерпстики предмету закупiвлi:Термiн придатностi
запропонованого )ласником товару повинен стаЕовити не менше 12 мiсяцiв вiд
загшIьного строку придатностi визначеного виробником ( для кожного
окремого препарату на перiод завезення ix на склад Покупця. Постачання
товару з меншим,гермiном придатностi за погодженнrIм cTopiH.
постача.llьник повинен постачати товар Покупцю з урахуванням граничного
рiвня торrовельних надбавок на лiкарськi засоби та вироби медичного
призначення вiдповiдають вимог.lм rrостанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
17 жовтня 2008 р.
Ns 955 <Про заходи щодо стабiлiзацii цiн на лiкарськi
засоби i вироби медичного призначеЕIu{)) зi змiнами внесеЕими постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраЪи вiд 25 березня 2009 р. Ns З33 <,Щеякi питання
державЕого регулюванЕя цiн на лiкарськi засоби i вироби медичного
призначенЕя>>, цiна товару сформована з урахуванням норм постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 02 липня 2014 р, JS 240 <<Питання декларування змiни
оптово-вiдгryскних цiн на лiкарськi засоби> (у випадку якщо на даний вид
товару це передбачено закоЕодавством УкраiЪи).
Очiкувана BapTicTb предмету закупiвлi: 28б108,00 грн. розрмунок BapTocTi
потрiбних лiкарських засобiв здiйснено на пiдставi цроведеного вибiркового
монiторинry цiн станом на 20.04.202lp, у електроннiй системi закупiвель
Прозорро.
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