ФОРМА "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"
(подається на фірмовому бланку Учасника, по кожному лоту окремо (у разі якщо предмет закупівлі розділено на лоти))

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б»
49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, кор.12, к. 426
тел./факс (056) 747-01-71
ЄДРПОУ 39273420, МФО 305299
п/р 26000050007540 в ПАТ КБ «ПриватБанк»

Міжнародна
непатентована
назва

Левофлоксацин

Електроліти

Цефтріаксон

№
з/п

1

2

3

С. А. Дворак

© БАДМ-Б, 2018

Левофлоксацин (Levofloxacin) 5 мг/мл-100,0 розчин для
інфузій (ЛЕВОФЛОКСАЦИН-ДАРНИЦЯ розчин для
інфузій, 5 мг/мл по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в
пачці)
Натрію хлорид (Sodium chloride) +Калію хлорид
(Potassium chloride)+Кальцію хлорид (Celcium chloride)
400,0мл розчин для інфузій (РОЗЧИН РІНГЕРА. Розчин
для інфузій по 400 мл у пляшках)
Цефтріаксон (Ceftriaxone) порошок для розчину для
ін'єкцій по 1,0 г, флакони з порошком №5
(ЦЕФТРІАКСОН-БХФЗ Порошок для розчину для

Найменування товару*

фл

фл

уп

ЗАТ"Інфузія ",
Україна
ПАТ
НВЦ"Борщагівсь
кий хіміко-

Од.
вим.
ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",
Україна

Назва та
країна
виробника

1 170

50

150

Кількість

9,16

14,53

33,96

Ціна з
ПДВ,
грн

10 717,20

726,50

5 094,00

Сума з
ПДВ, грн

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б» (назва Учасника) надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на
закупівлю «ДК 021:2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція (ЛЕВОФЛОКСАЦИН, НАТРІЮ ХЛОРИД +КАЛІЮ ХЛОРИД+КАЛЬЦІЮ
ХЛОРИД, ЦЕФТРІАКСОН, АМІКАЦИН, ЦЕФЕПІМ, КЛАРИТРОМІЦИН, АЗИТРОМІЦИН, ЦЕФОТАКСИМ, ДОКСИЦИКЛІН, АМПІЦИЛІН,
ПРЕДНІЗОЛОН, НАТРІЮ ХЛОРИД, ДРОТАВЕРИН, ДИКЛОФЕНАК, ДОПАМІН, ГЕПАРИН НАТРІЙ, ТРАНЕКСАМОВА КИСЛОТА,
САЛЬБУТАМОЛ, КЛОПІДРОГРЕЛЬ, НІТРОГЛІЦЕРИН, ЛІДОКАЇН, ЛІДОКАЇН, АТРОПІН, ДЕКСАМЕТАЗОН, АДРЕНАЛІН+ЕПІНЕФРИН,
МЕТАМІЗОЛ НАТРІЮ, ФУРОСЕМІД, ГІДРОКОРТИЗОН, КОФЕЇН-БЕНЗОАТ НАТРІЮ, БІСОПРОЛОЛ, АМЛОДИПІН, КАПТОПРИЛ,
ПАРАЦЕТАМОЛ, ПАРАЦЕТАМОЛ, ПАРАЦЕТАМОЛ, МЕТОКЛОПРАМІД, АЦЕТИЛЦИСТЕЇН, ЕНОКСАПАРИН, ЕНОКСАПАРИН,
ПРОПОФОЛ, НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ, АМІОДАРОН, ТІОПЕНТАЛ, ОНДАНСЕТРОН, ІЗОСОРБІДУ ДИНІТРАТ, АТРАКУРІУМ, ВІТАМІН В12,
ІБУПРОФЕН, ІНСУЛІН (ЛЮДСЬКИЙ), КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА, ВЕРАПАМІЛ, ОМЕПРАЗОЛ, МЕРОПЕНЕМ, ОКСИТОЦИН)
(далі – Товар) згідно з технічними, якісними, кількісними та іншими вимогами Замовника.
Вивчивши тендерну документацію, а також технічні, якісні та кількісні вимоги, ми пропонуємо до участі в закупівлі наступний Товар:

Представник ТОВ "БАДМ-Б"
17.09.2018

Азитроміцин

7

С. А. Дворак

© БАДМ-Б, 2018

Доксициклін

Кларитроміцин

6

9

Цефепім

5

Цефотаксим

Амікацин

4

8

Міжнародна
непатентована
назва

№
з/п

Представник ТОВ "БАДМ-Б"
17.09.2018

Доксициклін (Doxycycline) капсули по 100 мг
(ДОКСИЦИКЛІН Капсули по 100 мг № 10 (10х1) у
блістерах)

Амікацин (Amikacin) ліофілізат для розчину для ін'єкцій
по 250 мг у флаконах (АМІКАЦИНУ СУЛЬФАТ АТ
Розчин для ін`єкцій, 250 мг/мл по 2 мл в ампулі, по 1
ампулі в однобічномц блістері, по 1 однобічномц блістері
в пачці з картону)
Цефепім (Cefepime) порошок для розчину для ін'єкцій по
1000 мг, флакон з порошком (ЦЕФЕПІМ порошок для
розчину для ін`єкцій по 1 г у флаконах по 1 флакону у
пачці)
Кларитроміцин (Clаritromycin) 500 мг таблетки №10
(КЛАРИТРОМІЦИН Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою, по 500 мг № 10 (10х1))
Азитроміцин (Azithromtcin) капсули 500 мг №3
(АЗИТРОМІЦИН 500. Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою, по 500 мг в блістері № 3 (3х1))
Цефотаксим порошок для розчину для ін'єкцій по 1 г,
флакон з прошком №5 (ЦЕФОТАКСИМ. порошок для
розчину для ін`єкцій по 1,0 г , флакон з порошком у пачці
з картону;)

ін`єкцій по 1000 мг у флаконі № 1 у пачці)

Найменування товару*

уп

уп

Фламінго
Фармасьютикалс
Лтд, Індія

ПАТ
НВЦ"Борщагівсь
кий хімікофарм.завод",
м.Київ, Україна

уп

ПАТ"Київмедпре
парат", Україна

уп

фл

АТ"ЛекхімХарків", Україна

АТ"ЛекхімХарків", Україна

фл

Од.
вим.

АТ"ЛекхімХарків", Україна

фарм.завод",
м.Київ, Україна

Назва та
країна
виробника

2

200

10

8

195

80

Кількість

8,96

10,23

28,91

58,63

53,43

30,42

Ціна з
ПДВ,
грн

17,92

2 046,00

289,10

469,04

10 418,85

2 433,60

Сума з
ПДВ, грн

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б»
49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, кор.12, к. 426
тел./факс (056) 747-01-71
ЄДРПОУ 39273420, МФО 305299
п/р 26000050007540 в ПАТ КБ «ПриватБанк»

Допамін (Dopamine) –концентрат для розчину для
інфузій, 40 мг/мл по 5 мл в ампулі №10 (ДОФАМІНДАРНИЦЯ, концентрат для приготування розчину для
інфузій, 40 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10)
Гепарин натрій (Heparin sodium) - розчин для ін'єкцій,
5000 МО/мл по 5 мл у флаконах № 5 (ГЕПАРИН-ІНДАР.
Розчин для ін`єкцій, 5000 МО/мл по 5 мл (25000 МО) у

Преднізолон

Натрій хлорид

Дротаверин

Диклофенак

Допамін

Гепарин

11

12

13

14

15

16

С. А. Дворак

© БАДМ-Б, 2018

Диклофенак (Diclofenac) розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл по
3 мл в ампулах №10 (ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ .
Розчин для ін`єкцій 25 мг/мл по 3 мл в ампулах № 10)

Ампіцилін (Ampicilin) порошок для розчину для ін'єкцій
по 1,0 г, флакон з порошком (АМПІЦИЛІН Порошок для
розчину для ін`єкцій по 1,0 г у флаконах № 1)
Преднізолон (Prednisolone) 30 мг/мл – розчин для
ін'єкцій, 30 мг/мл по 1 мл в ампулах № 3
(ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ. Розчин для ін`єкцій, 30
мг/мл по 1 мл в ампулах № 3)
Натрію хлорид (Sodium chloride) розчин для ін'єкцій 0,9
% по 10 мл в ампулах № 10 (НАТРІЮ ХЛОРИД . Розчин
для ін`єкцій 9 мг/мл по 10 мл в ампулах № 10(5х2))
Дротаверин (Drotaverine) розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по
2 мл в ампулах№5 (НО-Х-ША® Розчин для ін`єкцій, 20
мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у пачці з картону; по 2
мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з
картону)

Ампіцилін

10

Найменування товару*

Міжнародна
непатентована
назва

№
з/п

Представник ТОВ "БАДМ-Б"
17.09.2018

уп

уп

ПАТ"Галичфарм"
, Україна

АТ"ЛекхімХарків", Україна

уп

уп

уп

уп

ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",
Україна

ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",
Україна
ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",
Україна
ПрАТ"По
виробництву
інсулінів"Індар",
м. Київ, Україна

фл

Од.
вим.

ПАТ"Київмедпре
парат", Україна

Назва та
країна
виробника

1

10

47

116

100

125

50

Кількість

146,42

222,65

21,90

8,93

12,38

28,40

7,34

Ціна з
ПДВ,
грн

146,42

2 226,50

1 029,30

1 035,88

1 238,00

3 550,00

367,00

Сума з
ПДВ, грн

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б»
49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, кор.12, к. 426
тел./факс (056) 747-01-71
ЄДРПОУ 39273420, МФО 305299
п/р 26000050007540 в ПАТ КБ «ПриватБанк»

Атропін

23

Гліцерил
тринітрат

20

Лідокаїн

Клопідогрел

19

22

Сальбутамол

18

Лідокаїн

Кислота
транексамова

17

21

Міжнародна
непатентована
назва

№
з/п

Представник ТОВ "БАДМ-Б"
17.09.2018

© БАДМ-Б, 2018

С. А. Дворак

Лідокаїн (Lidocoine) розчин для ін'єкцій 10 % по 3,5 мл в
ампулах №10 (ЛІДОКАЇН Розчин для ін`єкцій, 10 мг/мл
по 3,5 мл в ампулі, по 5 ампул в блістері, по 2 блістери у
пачці)
Атропін (Atropine) розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл по 1 мл в
ампулі (АТРОПІН-ДАРНИЦЯ®, розчин для ін`єкцій, 1
мг/мл по 1 мл в ампулах № 10, № 10 (5х2))

Лідокаїн (Lidocoine) розчин для ін'єкцій 2 % по 2 мл в
ампулах №10 (ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ Розчин для
ін`єкцій 2% по 2 мл в ампулах № 10)

флаконах № 5 у пачці)
Транексамова кислота (Tranexamic acid) розчин для
ін'єкцій 50 мг/мл по 5 мл в ампулі №10
(ГЕМОТРАН®.Розчин для ін`єкцій, 50 мг/мл по 5 мл в
ампулах № 10 (5х2) у блістерах в пачці з картону)
Сальбутамол (Salbutamol) інгаляція (аерозоль) 100
мкг/доза по 200 доз (САЛЬБУТАМОЛ-НЕО Інгаляція під
тиском, 100 мкг/доза по 12 мл/200 доз у контейнері; по 1
контейнеру у пачці з картону)
Клопідрогрель (Clopidogrel) таб 75 мг №60
(ТРОМБОНЕТ®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою,
по 75 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці)
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrete) таб 500 мкг №40
(НІТРОГЛІЦЕРИН. Таблетки сублінгвальні по 0,5 мг №
40 у банках)

Найменування товару*

уп

уп

АТ"ЛекхімХарків", Україна
ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",

уп

ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",
Україна

уп

ПАТ"Фармак",
Україна

уп

уп

ТОВ"Мікрофарм"
, м.
Харків,Україна

ТОВ"НВФ"Мікро
хім",Україна

уп

Од.
вим.

ПАТ"Фармак",
Україна

Назва та
країна
виробника

27

12

30

11

2

19

6

Кількість

18,93

20,51

9,59

7,14

94,93

55,78

198,71

Ціна з
ПДВ,
грн

511,11

246,12

287,70

78,54

189,86

1 059,82

1 192,26

Сума з
ПДВ, грн

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б»
49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, кор.12, к. 426
тел./факс (056) 747-01-71
ЄДРПОУ 39273420, МФО 305299
п/р 26000050007540 в ПАТ КБ «ПриватБанк»

27

26

25

24

№
з/п

Представник ТОВ "БАДМ-Б"
17.09.2018

Найменування товару*

Кофеїн

Бізопролол

29

30

© БАДМ-Б, 2018

Гідрокортизон

Фуросемід

Гідрокортизон (Hydrocortisone) суспензія для ін'єкцій 25
мг/мл по 2,0 мл №10 (ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ.
Суспензія для ін`єкцій, 25 мг/мл по 2 мл в ампулі зі скла,
по 10 ампул у пачці)
Кофеїн-бензоат натрію (Caffeine and sodium benzoate)
розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, по 1 мл в ампулі №10
(КОФЕЇН-БЕНЗОАТ НАТРІЮ - ДАРНИЦЯ. Розчин для
ін`єкцій 100 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10)
Бісопролол (Bisoprolal) табл. 10 мг №30 (БІСОПРОЛОЛ
КРКА. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг

Фуросемід (Furosemide) розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по
2мл №10 (ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ. Розчин для ін`єкцій
10 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10)

Дексаметазон (Dexamethasone) розчин для ін'єкцій,
Дексаметазон
4мг/мл по 1 мл в ампулі №5 (ДЕКСАМЕТАЗОН Розчин
для ін`єкцій, 4 мг/мл по 1 мл в ампулах № 5)
Адреналін (Adrenaline)+Епінефрин (Epinephrine) розчин
для ін'єкцій 1мг/мл по 1мл в ампулі №10 (АДРЕНАЛІНЕпінефрин
ДАРНИЦЯ Розчин для ін`єкцій, 1,8 мг/мл по 1 мл в
ампулах № 10 ( у коробці))
Метамізол натрію (Metamizole Sodium) розчин для
ін'єкцій 500 мг/мл по 2мл в ампулі №10 (АНАЛЬГІНМетамізол натрій
ДАРНИЦЯ Розчин для ін`єкцій, 500 мг/мл по 2 мл в
ампулах № 10)

Міжнародна
непатентована
назва

28

С. А. Дворак

ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",
Україна
KRKA, д.д., Ново
место,

ПАТ"Фармстанда
рт-Біолік",
Харків, Україна

уп

уп

уп

уп

уп

уп

ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",
Україна
ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",
Україна
ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",
Україна

уп

Од.
вим.

АТ"ЛекхімХарків", Україна

Україна

Назва та
країна
виробника

1

2

12

48

91

12

127

Кількість

19,25

13,95

92,96

14,55

18,45

38,85

8,95

Ціна з
ПДВ,
грн

19,25

27,90

1 115,52

698,40

1 678,95

466,20

1 136,65

Сума з
ПДВ, грн

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б»
49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, кор.12, к. 426
тел./факс (056) 747-01-71
ЄДРПОУ 39273420, МФО 305299
п/р 26000050007540 в ПАТ КБ «ПриватБанк»

Парацетамол (Paracetamol) 120 мг/5мл сироп, 50 мл
(ПАРАЦЕТАМОЛ ДЛЯ ДІТЕЙ Cироп, 120 мг/5 мл по 50
мл у флаконах)
Парацетамол (Paracetamol) табл. 500мг №10
(ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ Таблетки по 500 мг № 10
(10х1) у контурних чарункових упаковках)

Амлодипін

Каптоприл

Парацетамол

Парацетамол

32

33

34

Метоклопрамід

Ацетилцистеїн

36

37

© БАДМ-Б, 2018

Парацетамол

С. А. Дворак

35

Метоклопрамід (Metoclopramide) розчин для ін'єкцій 5
мг/мл по 2 мл в ампулі №10 (МЕТОКЛОПРАМІДДАРНИЦЯ Розчин для ін`єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в
ампулах № 10)
Ацетилцистеїн - розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 3 мл в
ампулі №10 (ІНГАМІСТ Розчин для ін`єкцій, 100 мг/мл

Парацетамол (Paracetamol) табл. 200мг №10
(ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ Таблетки по 200 мг № 10
(10х1) у контурних чарункових упаковках)

Амлодипін (Amlodipine) табл 10мг №30 (АМЛОДИПІНАСТРАФАРМ Таблетки по 10 мг № 30 (10х3) у
блістерах)
Каптоприл (Captopril) табл 25 мг №20 (КАПТОПРИЛ
Таблетки по 25 мг № 20 (10х2))

№30 (10х3) у блістерах)

31

Найменування товару*

Міжнародна
непатентована
назва

№
з/п

Представник ТОВ "БАДМ-Б"
17.09.2018

ТОВ"Астрафарм"
, Україна
ПАТ
НВЦ"Борщагівсь
кий хімікофарм.завод",
м.Київ, Україна
ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",
Україна
ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",
Україна
ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",
Україна
ТОВ"ЮріяФарм", Україна

ТОВ"Астрафарм"
, Україна

Словенія/ТАД
Фарма ГмбХ,
Німеччина

Назва та
країна
виробника

уп

уп

уп

уп

уп

уп

уп

Од.
вим.

13

32

300

9

55

7

1

Кількість

113,02

23,38

3,83

6,69

13,66

16,10

14,46

Ціна з
ПДВ,
грн

1 469,26

748,16

1 149,00

60,21

751,30

112,70

14,46

Сума з
ПДВ, грн

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б»
49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, кор.12, к. 426
тел./факс (056) 747-01-71
ЄДРПОУ 39273420, МФО 305299
п/р 26000050007540 в ПАТ КБ «ПриватБанк»

Аміодарон (Amiodaron) розчин для ін'єкцій 50 мг/мл по
3мл в ампулі №5 (АРИТМІЛ Розчин для ін`єкцій 50
мг/мл, по 3 мл в ампулах № 5)
Тіопентал (Thiopental) – порошок для розчину для
ін'єкцій по 1,0 г, флакони з порошком (ТІОПЕНТАЛ

Аміодарон

Тіопентал

42

43

Пропофол

40

Пропофол (Propofol) 10 мг/мл по 20 мл бут №5
(ПРОПОФОЛ-НОВО Емульсія для інфузій, 10 мг/мл по
20 мл у пляшках № 5)
Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate) 300 мг/мл по 5мл
№10 (НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ. Розчин для
ін`єкцій 300 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10)

Еноксапарин

39

Тіосульфат

Еноксапарин

38

по 3 мл в ампулах № 10)
Еноксапарин (Enoxaparin) розчин для ін'єкцій 20мг)0.2 мл
в попередньо наповненому №10 шприці
(КЛЕКСАН®.Розчин для ін`єкцій, по 2000 анти-Ха
МО/0,2 мл, у шприц-дозах з захисною системою голки
№10 (2х5))
Еноксапарин (Enoxaparin) 40мг)0.4 мл в попередньо
наповненому шприці №10 (КЛЕКСАН®.Розчин для
ін`єкцій, 10 000 анти-Ха МО/мл по 4000 анти-Ха МО/0,4
мл, у шприц-дозах з захисною системою голки №10
(2х5))

Найменування товару*

41

Міжнародна
непатентована
назва

№
з/п

Представник ТОВ "БАДМ-Б"
17.09.2018

© БАДМ-Б, 2018

С. А. Дворак

фл

уп

уп

уп

уп

Санофі Вінтроп
Індастріа,
Франція
НовофармБіосинтез ТОВ,
м.НовоградВолинський,
Україна
ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",
Україна
ПАТ
НВЦ"Борщагівсь
кий хімікофарм.завод",
м.Київ, Україна
ПАТ"Київмедпре
парат", Україна

уп

Од.
вим.

Санофі Вінтроп
Індастріа,
Франція

Назва та
країна
виробника

24

13

6

6

8

13

Кількість

65,42

32,61

26,39

217,31

581,04

464,83

Ціна з
ПДВ,
грн

1 570,08

423,93

158,34

1 303,86

4 648,32

6 042,79

Сума з
ПДВ, грн

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б»
49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, кор.12, к. 426
тел./факс (056) 747-01-71
ЄДРПОУ 39273420, МФО 305299
п/р 26000050007540 в ПАТ КБ «ПриватБанк»

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) концентрат для
розчину для інфузій, 1 мг/мл, по 10 мл в ампулі (IІЗОМІК®. Концентрат для розчину для інфузій, 1 мг/мл по
10 мл в ампулах № 10 (5х2))
Атракуріум (Atracurium) –розчин для ін'єкцій 10 мг/мл
по5 мл у флаконах № 5 (АТРАКУРІУМ-НОВО.Розчин
для ін`єкцій, 10 мг/мл по 5 мл у флаконах № 5)

Ондансетрон

Ізосорбіду
динітрат

Атракурій

Ціанокобаламін

Ібупрофен

Інсулін
(людський)

Кислота

44

45

46

47

48

49

50

С. А. Дворак
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Вітамін В12 (Cyanocobalamin) розчин для ін'єкцій 0,5
мг/мл по 1мл в ампулі №10 ("ЦІАНОКОБАЛАМІН
(ВІТАМІН В12). Розчин для ін`єкцій 0,5 мг/мл по 1 мл в
ампулах № 10)
Ібупрофен (Ibuprofen) табл. 400 мг №10 (ІМЕТ® .
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг № 10
(10х1) у блістері)
Фармасулін Н (Insulin (human)) суспензія для інєкцій 100
ОД/мл, 3мл в картриджі, №5 (ФАРМАСУЛІН® Н .
Розчин для ін`єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах №
5 у блістерах № 1 в пачці)
Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic ociol) табл.

Ліофілізат для розчину для ін`єкцій по 1,0 г у флаконах)
Ондансетрон (Ondansetron) розчин для ін'єкцій 2 мг/мл по
2мл в ампулі №5 (ОНДАНСЕТРОН. Розчин для ін`єкцій,
2 мг/мл по 2 мл в ампулах № 5)

Найменування товару*

Міжнародна
непатентована
назва

№
з/п

Представник ТОВ "БАДМ-Б"
17.09.2018

ПАТ"Лубнифарм

конв

уп

уп

Берлін Хемі АГ,
Німеччина
ПАТ"Фармак",
Україна

уп

уп

уп

уп

Од.
вим.

ПАТ"Галичфарм"
, Україна

ПАТ
НВЦ"Борщагівсь
кий хімікофарм.завод",
м.Київ, Україна
ПАТ"Фармак",
Україна/ТОВ"НВ
Ф"Мікрохім",
Україна
НовофармБіосинтез ТОВ,
м.НовоградВолинський,
Україна

Назва та
країна
виробника

20

1

10

4

1

6

2

Кількість

2,30

551,98

40,10

10,41

197,55

351,31

27,05

Ціна з
ПДВ,
грн

46,00

551,98

401,00

41,64

197,55

2 107,86

54,10

Сума з
ПДВ, грн

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б»
49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, кор.12, к. 426
тел./факс (056) 747-01-71
ЄДРПОУ 39273420, МФО 305299
п/р 26000050007540 в ПАТ КБ «ПриватБанк»

Окситоцин

54

С. А. Дворак

5

10

12

2

Кількість

23,71

197,59

203,36

35,98

Ціна з
ПДВ,
грн

Сiмдесят шiсть тисяч дев'ятсот сiмдесят
двi гривнi 86 копiйок
П'ять тисяч тридцять п'ять гривень 61
копiйка

уп

фл

фл

Анфарм Хеллас
С.А., Греция
ПАТ
НВЦ"Борщагівсь
кий хімікофарм.завод",
м.Київ, Україна
ПАТ"Фармстанда
рт-Біолік",
Харків, Україна

уп

Од.
вим.

ПрАТ"Фармацевт
ична фірма
"Дарниця",
Україна

", Україна

Назва та
країна
виробника

5 035,61

76 972,86

118,55

1 975,90

2 440,32

71,96

Сума з
ПДВ, грн

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б»
49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, кор.12, к. 426
тел./факс (056) 747-01-71
ЄДРПОУ 39273420, МФО 305299
п/р 26000050007540 в ПАТ КБ «ПриватБанк»
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Примітки (обов’язково для виконання Учасником):
* - Учасник вказує назву одного товару, що пропонується Учасником, у тому вигляді, як він буде зазначатися у специфікації до майбутнього
договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника у разі визначення його переможцем торгів.

ПДВ** (грн.)

Всього з ПДВ

Окситоцин (Oxytocin) розчин для ін'єкцій, 5 МО/мл по 1
мл в ампулах№10 (ОКСИТОЦИН-БІОЛІК. Розчин для
ін`єкцій, 5 МО/мл по 1 мл в ампулах № 10)

Меропенем

53

Міжнародна
непатентована
Найменування товару*
назва
ацетилсаліцилова 500мг (АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА. Таблетки по
0.5 г № 10 (10х1))
Верапаміл (Verepamil) розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл по
2мл в ампулі (ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ Розчин для
Верапаміл
ін`єкцій, 2,5 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 (у пачці або у
коробці))
Омепразол (Omeprazole) – ліофілізат для розчину для
інфузій по 40 мг у флаконах (ОМЕПРАЗОЛ-ВОКАТЕ .
Омепразол
Ліофілізат для розчину для ін`єкцій по 40 мг у флаконах
№ 1 у комплекті з розчинником по 10 мл в ампулах № 1)
Меропенем (Meropenem) порошок для ін’єкцій 1000мг
№1 (МЕРОБОЦИД. Порошок для розчину для ін`єкцій по
1000 мг у флаконі; по 1 флакону; по 1 флакону в пачці)

52
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№
з/п

Представник ТОВ "БАДМ-Б"
17.09.2018
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Представник ТОВ "БАДМ-Б"
17.09.2018

С. А. Дворак

1. Ми підтверджуємо:
1.1. що ціни на запропонований нами Товар відповідають вимогам Закону України «Про ціни та ціноутворення»;
1.2. що нами не перевищено рівень максимальних постачальницько-збутових надбавок, установлений підпунктом 2 пункту 1 Постанови КМУ
«Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» від 17 жовтня 2008 р. № 955;
1.3. що зміну оптово-відпускної ціни на запропонований нами Товар задекларовано відповідно до «Порядку декларування зміни оптововідпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення», затвердженого постановою КМУ «Питання декларування зміни
оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» від 2 липня 2014 р. № 240;
2. До прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю у результаті розгляду та оцінки нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна
документація разом з нашою тендерною пропозицією (за умови її відповідності усім вимогам, встановленим у Тендерній документації) мають
силу попереднього договору між нами. Якщо у результаті розгляду та оцінки нашої тендерної пропозиції Вами буде прийнято рішення про
намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
3. Ми погоджуємося, що наша тендерна пропозиція вважається дійсною протягом 90 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій.
4. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо,
що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
5. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.
6. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір (відповідно до проекту, викладеного у Додатку 4 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.
7. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі,
визначеними в тендерній документації.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б»
49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, кор.12, к. 426
тел./факс (056) 747-01-71
ЄДРПОУ 39273420, МФО 305299
п/р 26000050007540 в ПАТ КБ «ПриватБанк»

