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ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
 (далі – „Запит”)

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Обласний клінічний медичний
центр соціально небезпечних захворювань» (далі  – «Організатор») оголошує конкурс  на
місцеву  закупівлю  офісних  меблів  для  оснащення  кабінету  замісної  підтримувальної
терапії.

Джерело  фінансування  закупівлі –  Дана  закупівля  необхідна  для  підготовки  та
оснащення  приміщень  закладу,  в  яких  заплановано  впровадження  замісної
підтримувальної терапії в рамках проекту «Підтримка у підготовці та оснащенні приміщень
лікувально  –  профілактичних  закладів  охорони  здоров’я,  в  яких  заплановане
впровадження замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) у 2019 році», що фінансується МБФ
«Альянс громадського здоров’я»  за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією.

Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та послуг 

№      Назва Кількість Додаткова інформація (термін
придатності/номер лоту/додаткові

характеристики/інше)
1 Меблі офісні 1 Додаткова інформація розміщена в

додатку №1 до оголошення

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг
Товар постачається на протязі 5 днів після підписання договору про постачання

Обов’язкові технічні вимоги до товарів, 
робіт та послуг

Документи, які підтверджують 
відповідність технічним вимогам

Оплата за безготівковим розрахунком та 
надання рахунків без ПДВ

Вказати у конкурсній пропозиції
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Обов’язкові кваліфікаційні 
вимоги до постачальника 
товарів або виконавця робіт та 
послуг

Документи, які підтверджують відповідність 
кваліфікаційним вимогам

Право здійснення підприємницької 
діяльності

[Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 
або ФОП] Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для 
зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було 
видано Виписку) або Виписка з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, 
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб підприємців, в якому зазначаються основні
види діяльності , свідоцтва про реєстрацію платника 
податку на додану вартість або Витяг з реєстру 
платників єдиного податку (для зареєстрованих з 
01.01.2014  року), або довідки з податкового органу про 
обрання системи оподаткування та ліцензії (якщо вид 
діяльності ліцензується)

Закупівля товарів та послуг, передбачених предметом закупівлі, здійснюється
без  ПДВ  (згідно  положень  п.  26  підрозділу  2  розділу  ХХ  Податкового  кодексу  України  та
постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. № 284, оскільки витрати здійснюються в
рамках грантів проекту Глобального фонду, наданих відповідно до програм Глобального фонду для
боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні).

Склад цінової пропозиції:

1. Цінова  пропозиція  у  формі  рахунку-фактури,  пропозиції,  прайс-листа,  офіційного
листа, тощо;

2. Документи,  які  підтверджують  відповідність  технічним  та  кваліфікаційним  вимогам
(див. таблиці вище).

3. Також, просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, що, на
Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції (наприклад, рекомендаційні
листи, тощо).

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:
 Учасник ознайомлений з Кодексом поведінки постачальників
 участь  у  закупівлі пов’язаних  осіб  або  ж  змова  учасників  місцевої  закупівлі

забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з
відповідним  постачальником  буде  достроково  розірвано  в  односторонньому  порядку  з
поверненням  всього  отриманого  таким  постачальником  за  договором  та  відшкодуванням
збитків завданих Організації.

Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з постачальниками
Усик  Світлана  Іванівна  –  заступник  головного  лікаря  з  економічних  питань,  м.Суми,  вул.
Куликівська,  43,  контактний  телефон  (0542)  701-972,  електронна  адреса:
ekonomnarko  @  ukr  .  net

Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку
серед  поданих  цінових  пропозицій  Комітетом із  місцевої  закупівлі  Організатора  місцевої
закупівлі відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим
вимогам  до  предмета  закупівлі  та  постачальника,  які  містяться  у  цьому  Запиті.  З
відібраних цінових пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі обирається пропозиція з
найнижчою  ціною  та  постачальник/виконавець,  який  подав  таку  цінову  пропозицію,
оголошується переможцем процедури місцевої закупівлі.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 5 робочих днів з
дати відкриття цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім
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учасникам не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати прийняття рішення про визначення
переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі
поштою або електронною поштою. 

Додаткова інформація (у разі необхідності)
Відповідь на цей запит цінових пропозицій, разом із документами, зазначеними в 

таблицях, просимо надавати не пізніше 20 листопада 2019 року до 11,00 год за київським часом
за адресою: м.Суми, вул. Куликівська, 43. 



Додаток до оголошення №0002/03 по проведенню  конкурсних торгів
на закупівлю офісних меблів для оснащення  кабінету замісної підтримувальної терапії

№
з/п

Найменування меблів

1 Банкетка медична тримісна зі спинкою м'яка 2
2 Шафа для документації з полицями 1100*460*2400 2
3 Пенал для документів 600*460*2400 1
4 Шафа для вехнього одягу 800*550*2200 1
5 Стілець офісний 5
6 Крісло комп'ютерне 1
7 Стіл однотумбовий 1500*600 1
8 Столик медсестри 1
9 Полиця навісна 1200*600*300 1
10 стіл комп'ютерний 1
11 шафа для медикаментів 1


