ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-12-15-007888-b

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство
Талалаївська центральна районна лікарня
Талалаївської районної ради Чернігівської області

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02006538

Місцезнаходження замовника:

Україна, селище міського типу Талалаївка, 17200,
Чернігівська область, вул. Центральна, 63

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Датчики та опції до системи ультразвукової
діагностичної E-CUBE 8 PRO

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання
для потреб медицини, стоматології та ветеринарної
медицини

Hазва предмета
закупівлі

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

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт
чи надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Датчики та опції
до системи
ультразвукової
діагностичної ECUBE 8 PRO

ДК 021:2015:
33110000-4 —
Візуалізаційне
обладнання для потреб
медицини, стоматології
та ветеринарної
медицини

1 комплекти

Україна, смт
Талалаївка, 17200,
Чернігівська
область,
вул.Центральна, 63

до 31 грудня
2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Поставка товару

Опис Тип оплати Період, (днів)
Пiсляоплата 5

Тип днів Розмір оплати, (%)
Робочі

100

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Сума

Місцевий бюджет

500000 UAH

Інформація про учасника (учасників):
Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні
переконання відмовляються
від прийняття
реєстраційного номера
облікової картки платника
податків та офіційно
повідомили про це
відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у
паспорті) постачальника
товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ТОВ "Медикас"

3856445

01001, Україна, м. Київ,
вул. Мала Житомирська,
10 Н.П. №60 /літара А/

500 000 UAH
з ПДВ

0674600221
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті
40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних
ситуацій
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Протокол №46 від 06.11.2020 року позачергового засідання обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; Постанова Кабінету Міністрів України № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із
значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. № 338-р

