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Тендерний комітет
ФОРМА "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"
Ми, Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю
«Оптіма-Фарм, ЛТД надаємо свою пропозицію для підписання договору за результатами аукціону на
закупівлю 33600000-6 Фармацевтична продукція/лікарські засоби (далі – Товар) згідно з технічними,
якісними, кількісними та іншими вимогами Замовника.
Вивчивши тендерну документацію та технічні, якісні та кількісні вимоги до Товару, ми, уповноважені
на підписання договору про закупівлю (далі - Договір), маємо можливість та погоджуємося виконати усі
вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за цінами, вказаними у Специфікації:
Ціна за
Найменуван-ня
Сума,
№
Од. вимі- Кільодин.,
МНН
предмету
грн., з
Вироб-ник**
з/п
ру
кість
грн. з
закупівлі *
ПДВ
ПДВ
ДИПРОФОЛ
емульсія для
ін’єкцій
10 мг/мл
ампули по 20 мл
ТОВ фірма
по 5 ампул в
"НовофармБіо
1 Propofol
упаковки
92
203,30
18 703,60
упаковці:
синтез",
ПРОПОФОЛУкраїна
НОВО
ІНФ10МГ/МЛ
20МЛ #5

2

3

Thiopental

Atracurium

ТІОПЕНТАЛ
ліофілізат для
розчину для
ін’єкцій
по 1,0 г
у флаконах:
ТІОПЕНТАЛ
Д/ІН.1Г ФЛ. #1
АТРАКУРІУМ
розчин для ін’єкцій
10 мг/мл флакони
по 5 мл по 5
флаконів в
упаковці:
ТРАКРІУМ
ІН.10МГ/МГ
АМП.5МЛ #5

флакони

упаковки

1 080

72

ПАТ
"Київмедпрепа
рат", Україна

62,06

67 024,80

192,60

ГлаксоСмітКл
яйн
13 867,20
Мануфактурінг
С.п.А., Італія

4

Suxametho
nium

ДИТИЛІН
розчин для ін’єкцій
20 мг/мл
ампули по 5 мл
по 10 ампул в
упаковці:
ДИТИЛИН-Д
АМП.20МГ/МЛ
5МЛ #10

Всього з ПДВ
ПДВ

упаковки

40

70,62

2 824,80

ПрАТ
"Фармацевтич
на фірма
"Дарниця",
Україна

102 420,40
6 700,40

Вартість пропозиції ∑ 102 420,40 (сто дві тисячі чотириста двадцять грн. 40 коп.)
грн.________________________________________________________________
(цифрами та прописом)
у тому числі ПДВ 6 700,40 (шість тисяч сімсот грн. 40 коп.) грн.
(цифрами та прописом)
(якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною має бути зазначено: «без ПДВ»)
1. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату
податків і зборів тощо згідно специфікації на товар, який пропоную поставити.
2. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами
тендерної документації.
3. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин
для цього згідно із Законом.
4. Ми зобов’язуємося укласти договір (відповідно до проекту, викладеного у Додатку №5 до тендерної
документації) із замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір
про закупівлю та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
Примітки:
* - Бажано при поданні цінової інформації у складі тендерної пропозиції Учасником надавати заповнену
форму «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ», де у рядку графи «Найменування предмету закупівлі» та «Дозування»
спочатку зазначати найменування предмету закупівлі з цієї форми Замовника, а потім через двокрапку
жирним шрифтом вказувати назву товару, що пропонується, у тому вигляді, як він буде зазначатися у
специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника у разі обрання
його переможцем торгів.
** - Назва та адреса виробника товару також заповнюється Учасником у суворій відповідності з можливими
майбутніми видатковими накладними.

Уповноважена особа,
Фахівець відділу тендерних проектів
Департаменту продаж
СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД»

Потапенко Оксана Юріївна

