ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 38494108
1.3. Місцезнаходження. проспект Правди, 13, Харківська область, м. Харків; Шевченківський

район; 61058
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти місцевих бюджетів
3. Процедура закупівлі. відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. 21.20.1 Ліки (33600000-6 Фармацевтична продукція (для

забезпечення швидкої медичної допомоги)) Лот №1 Ліки для забезпечення швидкої медичної
допомоги; Лот №2 Препарат для тромболітичної терапії гострого інфаркту міокарда; Лот №3
Препарат для лікування гемофілії; Лот №4 Інші ліки вітчизняного виробництва
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Лот №1 Ліки для забезпечення
швидкої медичної допомоги – 51 найменування; Лот №2 Препарат для тромболітичної
терапії гострого інфаркту міокарда - 265 упаковок; Лот №3 Препарат для лікування
гемофілії – 80 флаконів; Лот №4 Інші ліки вітчизняного виробництва – 9 найменувань
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. проспект Правди, 13, Харківська
область, м. Харків; Шевченківський район; 61058
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. з моменту укладання договору – 31
грудня 2016 року
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю
(у разі такого розміщення). www.emd.kh.ua
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 27.05.2016р. №100(27.05.2016), №123839; APP

№100 (27.05.2016) dated 27.05.2016, №007168
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення
про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 25.07.2016 р. №139(25.07.2016), №149497
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір
про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.6. Результат проведення процедури закупівлі.
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. ЛОТ№1,2,3,4 - 22.07.2016 р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю. ЛОТ№1,2,3,4 - 05.08.2016 р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
дата прийняття рішення:
підстава:
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю.

ЛОТ№1 – 1 876 107,08 грн. (один мільйон вісімсот сімдесят шість тисяч сто сім гривень, 08
коп.) з ПДВ
ЛОТ№2 – 6 831 286,60 грн. (шість мільйонів вісімсот тридцять одна тисяча двісті вісімдесят
шість гривень, 60 коп.) з ПДВ
ЛОТ№3 - 255 616,00 грн. (двісті п’ятдесят п’ять тисяч шістсот шістнадцять гривень, 00 коп.)
з ПДВ
ЛОТ№4 - 851 262,90 грн. (вісімсот п’ятдесят одна тисяча двісті шістдесят дві гривні, 90 коп.)
з ПДВ
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
ЛОТ№1,2,3,4 - у додатку до оголошення по результати проведення торгів (ЦЗОД)
9. Інформація про переможця торгів.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

ЛОТ№1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б»
ЛОТ№2-Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою
відповідальністю «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД»
ЛОТ№3- Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМПРОТЕКТ»
ЛОТ№4-Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «М.Т.К.»

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

ЛОТ№1 - 39273420
ЛОТ№2 – 21642228
ЛОТ№3 – 38735747
ЛОТ№4 – 21633086
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер
телефону, телефаксу.

ЛОТ№1 - вул. Панікахи, 2, кор. 12, к. 426, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Жовтневий
район, 49005: тел./факс (056)747-01-71
ЛОТ№2 – вул. Кіквідзе, буд. 18-А, Київська область, м. Київ; Печерський район; 01103,
тел./факс (044) 490-53-10
ЛОТ№3 - вул. Червоногвардійська, буд. 13 А, Київська область, м. Київ; Деснянський район;
02660, тел./факс (044) 500-37-93
ЛОТ№4 - вул. Миколи Амосова, буд. 10, Київська область, м. Київ; Солом’янський район;
03110, тел./факс (044) 275-02-42
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Учасники рамкової угоди.
10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

Заступник директора з економічних питань,
Голова комітету з конкурсних торгів

_________________ Старова І.В.
(підпис)

