
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2019-05-10-000907-c
Дата формування звіту: 19 червня 2019

1. Найменування замовника: Донецький національний медичний університет

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02010698

21. Вид предмета закупівлі: Товари

3. Конкретна назва предмета закупівлі 4. Коди
відповідних
класифікаторів
предмета
закупівлі (за
наявності)

5. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

6. Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

7. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Sodium chloride (Натрію хлорид), Sodium
chloride (Натрію хлорид), Sodium chloride
(Натрію хлорид), Atropine (Атропін), Gelatin
agents (Желатин), Ondansetron (Ондансетрон),
Povidone-iodine (Повідон-йод), Tranexamic acid
(транексамова кислота), Cefuroxime
(Цефуроксим), Ceftriaxone (Цефтриаксон),
Dexamethasone (Дексаметазон), Cefoperazone
and beta-lactamase inhibitor (Цефоперазон та
бета-лактамний інгібітор), Magnesium sulfate
(Магнію сульфат), Heparin (Гепарин),
Ketorolac (Кеторолак), Bupivacaine
(Бупівакаїн), Diphenhydramine
(Дифенгідрамін), Hydroxyethylstarch
Гідроксиетилкрохмаль), Enoxaparin
(Еноксапарин), Cefuroxime (Цефуроксим),
Metamizole sodium (Метамізол натрію),
Prednisolone (Преднізолон), Etamsylate
(Етамзилат), Lidocaine (Лідокаїн), Bupivacaine
(Бупівакаїн), Phenylephrine (Фенілефрин),
Glucose (Глюкоза), Hydroxyethylstarch
(Гідроксиетилкрохмаль), Decamethoxine
(Декаметоксин), Electrolytes in combination
with other drugs (Електроліти в комбінації з
іншими препаратами), Electrolytes in
combination with other drugs (Електроліти в
комбінації з іншими препаратами), Ofloxacin
(Офлоксацин), Hydroxyethylstarch
(Гідроксиетилкрохмаль), Metronidazole
(Метронідазол), Cefuroxime (Цефуроксим),
Ciprofloxacin (Ципрофлоксацин), Electrolytes
in combination with other drugs (Електроліти в
комбінації з іншими препаратами),
Aminocaproic acid (Амінокапронова кислота),
Chlorhexidine (Хлоргексидин), Hydrogen
peroxide (Перекис водню)

ДК 021:2015:
33600000-6 —
Фармацевтична
продукція
МНН: Sodium
bicarbonate

8725
Одиниця

84414,
Україна,
Донецька
область,
Лиман,
Гасієва, 36А

до 31
грудня
2019

8. Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

10 травня 2019 14:24

9. Кількість учасників процедури
закупівлі:

2



10. Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

11. Ціна
пропозицій
учасника до
початку аукціону
(ціна пропозиції на
переговорах у разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

12. Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

13. Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам документів,
що підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею 16
Закону України “Про публічні
закупівлі”, та наявність/відсутність
обставин, установлених статтею 17
цього Закону

ТОВ "БАДМ-Б" 480 770,21 UAH з
ПДВ

480 770,21
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні закупівлі”

ФОП "ЄРМІЛОВ
ЄВГЕНІЙ
ВІКТОРОВИЧ"

645 391,65 UAH з
ПДВ

630 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

14. Дата оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір:

04.06.2019 14:57

15. Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про закупівлю (у
разі якщо в результаті проведення торгів
не було укладено договір про закупівлю):

Відсутні

16. Дата укладення договору про
закупівлю:

18 червня 2019

17. Найменування учасника (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи), з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "БАДМ-Б"

18. Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

49005, Україна, Дніпропетровська обл.,
м.Дніпро, вул. Панікахи, 2, кор.12, к.426

19. Інформація про субпідрядника (у разі
залучення до виконання робіт або надання
послуг):

Відсутня

20. Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

480 770,21 UAH (в тому числі ПДВ 31 452,26
UAH)

21. Дата оприлюднення оголошення з
відомостями про укладену рамкову угоду,
за якою укладено договір про закупівлю (у
разі проведення закупівлі за рамковими
угодами):

Відсутня

22. Ідентифікатор договору: Договор №126 від 18.06.2019


