ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

ЗАПИТ
цінових пропозицій
1. Замовник:
1.1. Найменування: комунальний заклад «Шосткинська центральна районна лікарня».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 01981514
1.3. Місцезнаходження: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Щедріна,1
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35414001934919 в Шосткинському УДК СУ
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище,
ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Боднар Наталія Григорівна, головна
медична сестра тел. (05449) 7-28-37, факс (05449) 7-22-67; 7-28-37, e-mail: shostka.crl@i.uа

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 270600,00 грн.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: crl-shostka.org.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: фотопластинки й фотоплівки, плівка для
миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини (рентген та флюро
плівка медична), ДК 016-2010 (20.59.1)
4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання
цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші
параметри: рентгенівські плівки повинні бути з чутливістю не менше 1000 р-1 та
призначені для використання у багатоцільовій рентгенографії, наявність високочутливої
емульсії (плівка повинна використовуватись з посилюючими екранами).
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг:
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: лютий-грудень 2016 року
5. Основні умови договору: згідно ст. 40 Закону України
6. Строк дії цінових пропозицій: не менше 120 днів
7. Подання цінових пропозицій:
7.1. Місце та спосіб подання: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щедріна 1, (економічний відділ)
(особисто або поштою)

7.2. Строк: 18 січня 2016 року до 09-00 год. за київським часом
8. Розкриття цінових пропозицій.
8.1. Місце: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щедріна 1, (зал засідань)
8.2. Дата: 18 січня 2016 року
8.3. Час: 10:00 київським часом
9. Додаткова інформація: за додатковою інформацією звертатися по тел. (05449) 7-28-37
Голова комітету з конкурсних торгів

Т. В. Лугова

