ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
22.03.2016 N 490

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Найменування замовника: комунальний заклад «Шосткинська центральна районна лікарня»
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01981514
3. Місцезнаходження замовника: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Щедріна,1
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: секретар тендерного
комітету, економіст Саприкіна Л.А.
5. Конкретна назва предмета закупівлі: витратні та комплектуючі матеріали для гемодіалізу
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): код за ДК 016:2010 32.50.1
Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні; код за ДК 021:2015 33181000- 2 Апарати для
підтримування функції нирок
7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 3530 шт.
8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Сумська обл., м. Шостка, вул.
Щедріна,1
9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
1100000,00 грн.
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1000,00 грн.
12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для
визначення показників інших критеріїв оцінки: Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною
системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у
тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону; у разі якщо єдиним критерієм
оцінки тендерних пропозицій є ціна, то замовник зазначає інформацію про включення/невключення до ціни
податку на додану вартість (ПДВ).
13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10.10.2016р. до 16:00 год.
14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається
15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається
16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 11.10.2016 р. об 13:16 год.
17. Дата та час проведення електронного аукціону: 11.10.2016р. об 13:16 год.
18. Строк, на який укладається рамкова угода**.
19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду**.

Голова тендерного комітету

____________________ Т.В.Лугова

