ДОГОВІР №
смт. Крижопіль

«____»_____________ 2018 р.

Крижопільська окружна лікарня інтенсивного лікування в особі головного лікаря
Рузяка Валерія Івановича, що діє на підставі статуту (далі Замовник), з однієї сторони, і
___________________________________,
в
особі
__________________________________________, що діє на підставі __________________
(далі Постачальник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про наступне
(далі - Договір):
1. Предмет Договору.
1.1. Постачальник зобов’язується поставити Замовникові товари, перелік, кількість, ціни
та ідентифікаційні особливості яких зазначені у Специфікації (далі – Товар, Додаток № 1), що
додається до цього Договору та є невід’ємною його частиною, а Замовник – прийняти і оплатити
ці товари.
1.2. Найменування та код групи Товару за Державним класифікатором продукції та послуг
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: «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)».
Найменування та кількість Товару згідно зі Специфікацією (Додаток № 1).
1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені, згідно чинного законодавства
України, про що Сторони зобов’язані укласти та підписати додаткову угоду до даного договору.
2. Якість Товару.
2.1. Постачальник повинен поставити на адресу замовника Товар, якість якого відповідає
вимогам чинної нормативної документації стосовно предмету Договору, що підтверджується
наданням Замовнику наступних товаросупровідних документів: копій чинного реєстраційного
посвідчення на лікарський засіб або реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (медичний
імунобіологічний препарат) з додатками до нього; копій сертифікатів якості виробника Товару;
копій висновків державної служби України з лікарських засобів про якість ввезеного в Україну
лікарського засобу, якщо Постачальником постачаються лікарські засоби іноземного
виробництва (на кожну серію Товару) та інших документів, наявність яких передбачена
чинними нормативно-правовими актами України на дату поставки;
2.2. Залишковий термін придатності лікарських засобів на момент поставки повинен
відповідати вимогам чинного законодавства України та тендерній документації, та має
становити не менше 75% від загального терміну придатності лікарського засобу, встановленого
виробником.
2.3. Товар, поставлений з дефектами або після закінчення терміну придатності, або з
терміном придатності меншим ніж було встановлено у тендерній документації, вважається
непридатним для використання і повертається Постачальнику за рахунок Постачальника.
Постачальник на вимогу Замовника зобов’язаний забезпечити вивезення (повернення)
непридатного для використання Товару за свій рахунок протягом 3 (трьох) днів з дати отримання
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повідомлення Замовника про повернення. Крім того, Постачальник зобов’язаний здійснити
заміну непридатного для використання Товару на аналогічний Товар придатний до
використання протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Постачальником
повідомлення про повернення Товару, якщо інший строк письмово не буде узгоджено
Сторонами.
У випадку порушення Постачальником виконання зобов’язання із повернення та/або
заміни непридатного для використання Товару у зазначений в даному пункті договору строк
Замовник має право в односторонньому порядку розірвати даний договір, повідомивши про це
Постачальника. Даний договір вважається достроково розірваним з ініціативи Замовника у день
отримання Постачальником письмового повідомлення Замовника про таке розірвання договору.
Усі раніше сплачені на користь Постачальника у якості передплати грошові кошти підлягають
поверненню Замовнику протягом 2 (двох) банківських днів з дати дострокового розірвання
Замовником даного договору в односторонньому порядку.
2.4. В період дії Договору можливе покращення якості Товару згідно п.3 ч.4 ст.36 Закону.
3. Сума Договору.
3.1. Сума Договору встановлюється у національній валюті України та становить:
___________,00 грн (___________________ грн 00 коп.), в т.ч. ПДВ – _____________
грн (___________ грн __ коп.).
Сума цього Договору може бути змінена згідно чинного законодавства України за
взаємною згодою Сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору.
3.2. Ціна за одиницю Товару, у тому числі ПДВ, визначається згідно Специфікації та може
бути змінена відповідно до вимог чинного законодавства України.
У випадку ігнорування або відмови Постачальника підписати та/або укласти додаткову
угоду, ініційовану Замовником, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати
даний договір, повідомивши про це Постачальника. Даний договір вважається достроково
розірваним з ініціативи Замовника у день отримання Постачальником письмового повідомлення
Замовника про таке розірвання договору. Усі раніше сплачені на користь Постачальника у якості
передплати грошові кошти підлягають поверненню Замовнику протягом 2 (двох) банківських
днів з дати дострокового розірвання Замовником даного договору в односторонньому порядку.
3.3. В ціну Товару включається вартість пакування, навантаження, доставки,
експедирування, охорони, розвантаження у місці постачання, сплата податків, сплата митних
тарифів та інші обов`язкові платежі, що встановлені діючим законодавством та тендерною
документацією.
4. Порядок здійснення оплати.
4.1. Розрахунки за даним договором проводяться відповідно до статті 49 Бюджетного
кодексу України шляхом 100% оплати Замовником вартості Товару, зазначеного в специфікації
до цього Договору, після його отримання та згідно підписаної Сторонами видаткової накладної
на поставку товару протягом 30 (тридцяти) днів з дати поставки Товару. У разі затримки
бюджетного фінансування, розрахунки проводяться протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати
отримання Замовником на свій реєстраційний рахунок бюджетного призначення на
фінансування закупівлі за вказаним напрямом.
4.2. Документом, що підтверджує зобов'язання Замовника сплатити Постачальнику кошти
за придбання Товару є видаткова накладна на поставку Товару, оформлена відповідно до вимог
Законодавства.
4.3. У разі якщо Постачальник не поставив Товар у строки, встановлені цим Договором,
він зобов’язаний повернути Замовнику повну суму здійсненої попередньої оплати з
нарахуванням річної відсоткової плати на рівні подвійної облікової ставки НБУ.
5. Поставка Товару.
5.1. Строк поставки Постачальником Товару до 26.12.2018 р.
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5.2. Поставка товару здійснюється партіями протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів
з дня замовлення, що здійснюється будь-яким доступним способом.
5.3. Місце поставки Товару: 24600, Україна, Вінницька обл., смт. Крижопіль, вул.. Данила
Нечая,10.
5.4. Поставка Товару здійснюється транспортом Постачальника, або транспортом
перевізника за рахунок Постачальника із суворим забезпеченням належних умов додержання
спеціальних заходів щодо уникнення механічних, хімічних, термічних ушкоджень Товару та
інших умов належного транспортування Товару.
5.5. Постачальник будь-яким доступним способом повідомляє Замовника про дату
поставки Товару не пізніше ніж за 2 робочих дні до означеної події.
5.7. При поставці кожної партії Товару Постачальник зобов’язаний одночасно з
накладними на Товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх
чинних товаросупровідних документів на Товар, що підтверджують його походження, якість,
можливість реалізації та використання в Україні та наявність яких вимагається чинним
законодавством України (зазначені в розділі 2 Договору "Якість Товару").
5.8. Усі розвантажувально-завантажувальні роботи у місці погрузки та місці поставки
Товару виконуються силами Постачальника та за рахунок його коштів.
5.9. Датою доставки Товару вважається дата надання Замовнику уповноваженою особою
Постачальника підтвердження отримання Товару в місці поставки, а саме: Акту приймання
товару, в якому зазначається, що претензій по кількості та якості (окрім прихованих дефектів)
одержаного товару немає.
5.10. Після отримання у порядку встановленому п 5.9 даного договору належним чином
оформленого Акту приймання товару Замовник підписує видаткові накладні на поставку Товару.
У випадку недостачі, некомплектності або пересортиці поставленого товару складається
відповідний акт про недостачу і підписання Замовником накладних на поставку Товару
відбувається тільки після допоставки недостаючого Товару чи його частини і одержання
додаткового Акту приймання допоставленого Товару.
5.11. Товар вважається поставленим Постачальником та прийнятим Замовником по якості
за умови відповідності Товару усім необхідним для кожного Товару товаросупровідним
документам, зазначеним у п.2.1 Розділу 2 цього Договору, після надходження їх до Замовника у
повному обсязі, але не раніше дати підписання видаткових накладних на поставку Товару.
5.12. Комплектність Товару визначається виробником Товару та повинна забезпечити
ефективне та якісне використання Товару.
5.13. У випадках встановлення Одержувачем прихованих дефектів у вигляді: нестачі,
невідповідності Товару якісним показникам відповідно до Специфікації, пересортиці, будьякого пошкодження Товару, виявлення частини Товару з простроченими строками його
використання чи вживання, чи строками що не відповідають умовам специфікації та тендерної
документації і таке інше, що не могло бути виявлено Замовником під час прийомки Товару у
місці поставки, Замовник складає дефектний акт по кількості та/або якості і з відповідною
претензією направляє дефектний акт Постачальнику для урегулювання розбіжності по
поставці Товару. Постачальник зобов’язаний власними силами та за власні кошти, без будь-якої
додаткової оплати вивезти дефектний Товар зазначений у дефектному акті і допоставити
відсутній та/або замінити неякісний (дефектний) Товар на Товар належної якості протягом 10
(десяти) днів з дня отримання претензії Замовника, або повернути сплачені Замовником грошові
кошти пропорційно вартості виявленого відсутнього, дефектного, неякісного Товару.
5.14. У випадку ігнорування або не задоволення Постачальником претензії Замовника,
визначеної п. 5.13. даного Договору, повністю чи частково, Сторони вирішують спір у судовому
порядку згідно діючого законодавства України.
5.15. Датою виконання зобов’язань Постачальника з поставки Товару по данному договору
є дата підписання Постачальником та Замовником видаткової накладної на поставку Товару.
6. Права та обов’язки Сторін.
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6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Здійснити оплату поставки Товару згідно умов Розділу 4 цього Договору;
6.1.2. Приймати поставлений Товар при виконанні умов Розділу 5 цього Договору.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;
6.2.2. Достроково в односторонньому порядку розірвати даний договір за умови
порушення Постачальником своїх зобов’язань за даним договором, повідомивши про це
Постачальника. Даний договір вважається достроково розірваним з ініціативи Замовника у день
отримання Постачальником письмового повідомлення Замовника про таке розірвання договору.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну ціну (вартість) цього договору в
залежності від реального фінансування видатків Замовника. У даному випадку Сторони вносять
відповідні зміни до договору шляхом укладення додаткової угоди до даного договору. У випадку
ігнорування або відмови Постачальника підписати та/або укласти угоду про зменшення обсягу
закупівлі Товару ініційовану Замовником, Замовник має право в односторонньому порядку
розірвати даний договір, повідомивши про це Постачальника. Даний договір вважається
достроково розірваним з ініціативи Замовника у день отримання Постачальником письмового
повідомлення Замовника про таке розірвання договору. Усі раніше сплачені на користь
Постачальника у якості передплати грошові кошти підлягають поверненню Замовнику протягом
2 (двох) банківських днів з дати дострокового розірвання Замовником даного договору в
односторонньому порядку.
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару за ціною, кількістю, комплектністю та у строки,
встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим
Розділом 2 цього Договору.
6.3.3. Здійснити вивезення, заміну неякісного Товару, допоставку Товару у порядку та
строки встановлені даним договором.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника.
6.4.2. На оплату у строки та у порядку встановленому даним Договором належним чином
поставленого комплектного та якісного Товару.
6.5. Права та обов’язки Сторін за цим Договором не можуть бути передані третім особам
без згоди іншої сторони.
7. Забезпечення виконання Договору.
7.1. Постачальник забезпечує виконання своїх зобов’язань за Договором в розмірі,
порядку та на умовах, встановлених тендерною документацією.
8. Відповідальність сторін.
8.1.
У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за
Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену вимогами діючого
законодавства та цим Договором.
8.2.
У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі
Товару за бюджетні кошти Сторони сплачують штрафні санкції згідно п. 8.3 Розділу 8
цього Договору.
8.3.
Види порушень Сторонами зобов’язань та санкції за них, установлені
Договором:
8.3.1.
У випадку порушення строків виконання зобов'язання
Постачальника з поставки Товару чи його частини Постачальник зобов’язаний
сплатити на користь Замовника пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка
вартості Товару/частини Товару, за яким допущено прострочення виконання за
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кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково
стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.
8.3.2.
За поставку неякісного або некомплектного Товару чи частини
Товару, невідповідності його медико-технічним та/або загальним та/або
специфічним вимогам, зазначеним у Додатку 2 до тендерної документації
Замовника, або поставки Товару з порушенням умов, викладених у цьому Договорі,
Постачальник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 20% від вартості
поставленого неякісного або некомплектного Товару/частини Товару.
8.3.3.
Замовник за наявності підстав, передбачених ст.237 Господарського
кодексу України, має право застосувати до Постачальника оперативно-господарські
санкції, передбачені ст. 236 ГК, у тому числі але не виключно:
- відмову Замовника від оплати за зобов'язанням, яке виконано Постачальником
неналежним чином або виконано ним достроково без згоди Замовника;
- відмову Замовника від зобов'язання прийняття подальшого виконання зобов'язання,
порушеного Постачальником.
8.4.
Оперативно-господарські санкції застосовуються Замовником до
Постачальника одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.
8.5.
Фінансові санкції сплачуються Сторонами на основі претензій Сторін, які
пред’являються після виявлення порушення прав Сторони по Договору.
8.6.
У випадку порушення термінів поставки Товару умови договору щодо ціни
та обсягів Товару залишаються незмінними до повного виконання Постачальником
зобов’язань по договору, з урахуванням положень, закріплених п.п. 1.3, 3.2, 4.1, 8.3.3
даного договору.
9.

Обставини непереборної сили.

9.1.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили,
які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія,
катастрофа, відсутність фінансування на зазначені цілі, тощо).
9.2.
Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок
дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 (десяти) днів з
моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
9.3.
Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є
відповідні документи, які видаються Дніпропетровською Торгово-Промисловою
палатою або іншим уповноваженим на це органом.
9.4.
У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше
ніж 20 (двадцять) днів, кожна із Сторін в установленому законодавством України
порядку має право розірвати цей Договір.
10. Вирішення спорів.
10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в
господарському суді за правилами підсудності встановленої діючим законодавством
України.
11. Строк дії Договору.
11.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до
31 грудня 2018 року або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за
Договором.
11.2. Цей Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках,
українською мовою, які є автентичними та мають однакову юридичну силу: один
примірник для Замовника та один для Постачальника. У разі якщо переможцем торгів
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за декількома лотами є один і той самий Учасник, Замовник може укласти один договір
про закупівлю.
11.3. Строк дії Договору може продовжуватися на строк, достатній для
проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує
20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки
на цю мету затверджено в установленому порядку.
12. Інші умови.
12.1. Умови цього Договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної
пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця
процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися
після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім
випадків, передбачених Законом.
12.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладення
додаткових угод у письмовому вигляді та підписуються Сторонами Договору.
12.3. У всіх відносинах, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються
нормами чинного законодавства.
12.4. Визнання недійсним у судовому порядку певних пунктів, розділів та/або
частин даного договору не тягне за собою визнання договору недійсним вцілому і він
має продовжувати виконуватися Сторонами належним чином.
12.5. У випадку зміни юридичної чи поштової адреси для листування кожна із
Сторін зобов’язана письмово повідомити про це другу Сторону протягом 3 (трьох) днів
з дати таких змін. У іншому випадку, направлення Стороною іншій Стороні будь-якої
кореспонденції, актів, повідомлень, додаткових угод та т.ін., які передбачені
положеннями даного Договору буде вважатися виконаним належним чином, якщо вони
відправлені на адресу Сторони, зазначену у розділі 14 «Місцезнаходження та банківські
реквізити сторін».
13. Додатки до Договору.
13.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:
Додаток №1 – Специфікація на закупівлю «ДК 021:2015: 33600000-6 —
(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)»

14. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:
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Постачальник:
___________________________________
___________________________________
______________
ЄДРПОУ _________________________
Юридична адреса:
_____________________________
______________________________
Поштова адреса:
___________________________________
___________________________________
Тел./факс: __________________________
р/р ________________________________
в __________________________________
МФО ______________________________
___________________________________
___________________________________
______________
______________________ П.І.Б
М.П.
Постачальник є
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_

Замовник:
Крижопільська
окружна
інтенсивного лікування

лікарня

24600, Вінницька обл., смт.Крижопіль,
вул.Данила Нечая, 10, тел.: (04340)2-11-36
р/р______________________
ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО: 802015
Код за ЄДРПОУ 01982560
Головний лікар
____________________
М.П

В.І.Рузяк
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Додаток №1
до Договору № _______ від ___________ 2018 р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ
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)»

№

Міжнарод
на
непатенто
вана назва

Найменування
товару

Назва та
країна
виробника

Од.
вим.

Кількість

Ціна з ПДВ,
грн.

Сума з
ПДВ,
грн.

Всього з ПДВ по Договору:
В тому числі ПДВ по Договору :
Сума
прописом:
________________________________________________________________________________.
Постачальник:
___________________________________
___________________________________
______________
ЄДРПОУ _________________________
Юридична адреса:
___________________________________
___________________________________
Поштова адреса:
___________________________________
___________________________________
Тел./факс: __________________________
р/р ________________________________
в
__________________________________
МФО ______________________________
___________________________________
___________________________________
______________________ П.І.Б
М.П.
Постачальник є
___________________________________

Замовник:
Крижопільська
окружна
інтенсивного лікування

лікарня

24600, Вінницька обл., смт.Крижопіль,
вул.Данила Нечая, 10, тел.: (04340)2-11-36
р/р______________________
ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО: 802015
Код за ЄДРПОУ 01982560
Головний лікар
____________________
М.П

В.І.Рузяк
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