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

ЗВІТ
про виконання договору
1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 17.09.2015 р.
№ 338(17.09.2015), №198248
2. Договір про закупівлю.
2.1. Номер договору. № 16-ВТ-2015
2.2. Дата укладення договору. 17.11.2015 року
2.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
1 950 075,00 грн. (Один мільйон дев’ятсот п’ятдесят тисяч сімдесят п’ять гривень, 00
коп.) з ПДВ; з урахуванням укладеної додаткової угоди сума договору становить 1 560 060
грн. 00 коп. (один мільйон п’ятсот шістдесят тисяч шістдесят гривень, 00 копійок) з ПДВ
3. Замовник.
3.1. Найменування. Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф»
3.2. Код за ЄДРПОУ. 38494108
3.3. Місцезнаходження. проспект Правди, 13, Харківська область, м. Харків;
Дзержинський район; 61058
4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю
«ГЛОБАЛМЕДГРУП»
4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 39087100
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. вул. Шепелєва, буд. 6, Київська область, м.
Київ; Солом’янський район; 03061, тел./факс (044) 362-28-31
5. Предмет закупівлі.
5.1. Найменування. 32.50.2 Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та
ортопедичні пристрої (апарати дихальні; 32.50.21-80.00)
5.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором. 2
найменування
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. проспект Правди, 13,
Харківська область, м. Харків; Дзержинський район; 61058;
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором. З моменту
укладання договору – 31 грудня 2015 року
6. Строк дії договору. з 17.11.2015 р. до 31.12.2015 р., а в частині розрахунків до повного
виконання сторонами своїх зобов’язань по договору.
7. Сума оплати за договором. 1 560 060 грн. 00 коп. (один мільйон п’ятсот шістдесят
тисяч шістдесят гривень, 00 копійок) з ПДВ

Заступник директора з економічних питань
Голова комітету з конкурсних торгів

______________ Старова І.В.

