ОГОЛОШЕННЯ
для проведення допорогової закупівлі через електронну систему публічних закупівель
1. Замовник: Комунальний заклад « Солонянська центральна районна лікарня « Дніпропетровської
обласної ради «
1.1. Найменування:
Комунальний заклад « Солонянська центральна районна лікарня «
Дніпропетровської обласної ради «
1.2. КодзаЄДРПОУ: 25771721
1.3. Місцезнаходження: Дніпропетровська область, Солонянський район, смт. Солоне, вулиця
Усенко, 13а, індекс 52400
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по
батькові, посада та адреса, номер телефону, e-mail):
Кучеренко Геннадій Борисович, виконуючий обов’язки головного лікаря
смт. Солоне, вулиця ГагарінаДЗ а, індекс 52400, тел.ф (05669) 2 - 18 - 35, конт.тел. 0660418357,
0675624487 e-mail: solone.crl@gmail.com
2. Очікувана вартість предмета закупівлі (Товару): 36000,00 грн. ( тридцять шість тисяч гривень 00
коп.) з ПДВ.
2.1. Крок зниження ставки, грн.: 360, 00 грн.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі (Товару): за ДК 021-2015:30197630-1 «Папір для друку» (папір
офісний формату А-4).
3.2. Опис предмета закупівлі (Товару), в тому числі його необхідні технічні та інші параметри:
Кількість в
Одиниця
№
Найменування предмету закупівлі,
одиницях
виміру
з/п
технічні параметри
виміру
400
Папір офісний формату А-4 для друку та копіювання,
пачка
500 листів у пачці
Технічні вимоги до Товару:
Папір офісний для друку та копіювання:
Якість товару повинна відповідати вимогам державних стандартів, нормативно - правовим та
законодавчим актам та технічним вимогам:
• Папір офісний призначений для друку та копіювання на лазерній, струменевій техніці
• Формат А-4
• Розмір - 210 х 297 мм
• Пачка ( пакування паперу у вологозахищеному обгортку ) - 500 аркушів;
коробка ( скріплена пластиковою стрічкою ) - 5 пачок
• Ступінь білизни СІЕ: не менше ніж 150%
• Яскравість: 90% і вище
• Вміст вологи,% - не більше ніж 4,6
• Шорсткість - не більше ніж 220 мл/хв.
• Товщина - 105-110 мкм
• Щільність паперу - 80 г/ м2
• Колір паперу - білий
• Папір вибілений без використання хлору та тяжких металів, не містить деревних смол
• Для використання в копіювальній техніці та принтерах
• 3 можливістю друку з обох сторін
• Без запаху
- Товар, що поставляється повинен відповідати технічним вимогам та параметрам вказаним в даній
документації.
- Товар повинен бути новим. Пачки повинні бути не відкриті та не пошкоджені, з необхідними
реквізитами виробника.
-Учасник гарантує надання, на вимогу Замовника (при необхідності), інформації щодо найменування
виробника(ків) продукції, міста та країни походження товару.
1

- Предмет закупівлі не повинен порушувати вимоги п. пп.2 Розпорядження Кабінету Міністрів
України №829-р від. 11.09.2014 року.
4. Місце поставки товару: Дніпропетровська область, Солонянський район, смт. Солоне, вулиця
Усенко,13а, індекс 52400 - транспортом та за рахунок Учасника.
5. Термін поставки Товару: однією партією в 2018 році на протязі 10 робочих днів з дня підписання
Договору.
6. Кваліфікаційні вимоги до Учасників та спосіб їх підтвердження.
Учасник повинен подати виключно в електронному вигляді і тільки через електронну систему
публічних закупівель ProZorro в сканованому вигляді (в форматі pdf) наступні документи:
- оригінал заповненої форми «Цінова пропозиція» (Додаток № 1 до цієї Документації);
- проект договору (Додаток № 2 до цієї Документації);
- копія Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або копія
Виписки (свідоцтва) з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- копія свідоцтва Державної податкової адміністрації (інспекції) про реєстрацію платника податку на
додану вартість (чи копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість) або копія свідоцтва
про право сплати єдиного податку (чи витягу з реєстру платників єдиного податку);
- копія довідки про взяття на облік платника податку Державної податкової адміністрації (інспекції);
- копія довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
- копія паспорту (для фізичних осіб, для керівника або посадової особи, уповноваженої на підписання
документів);
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб, для керівника або
посадової особи, уповноваженої на підписання документів);
- документи (копії: завірені учасником), що підтверджують повноваження керівника або посадової
особи учасника або представника учасника процедури закупівлі щодо підписання документів
(договору по результатам торгів): копія виписки з протоколу засновників або копія наказу про
призначення або довіреність або доручення або інший документ (за вибором учасника) чи його копія,
що підтверджує повноваження посадової особи учасника або представника учасника процедури
закупівлі на підписання договору по результатам торгів;
- копія сертифікату (чи висновку) виробника або іншого документу, що підтверджує відповідність
показникам якості, технічним параметрам та вимогам Замовника на Товар.
У разі, якщо підписувати документи буде уповноважена учасником особа необхідно додатково
надати оригінал довіреності, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підписання
договору. Усі документи повинні бути дійсними на дату подання пропозиції.
Документи, наявність та/або надання яких не передбачене чинним законодавством для учасників
(зокрема, фізичних осіб-підприємців) не подаються ними у складі пропозиції, з наданням письмового
пояснення та законодавчих підстав для їх ненадання.
Зверніть увагу!!! Без цінової пропозиції, розміщеної на електронному майданчику від
Учасника, розгляд пропозиції від Учасника стає неможливий. Така пропозиція буде відхилена. У разі
якщо товар не відповідає вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які
визначені Замовником, пропозиція відхиляється. Учасник повинен дотримуватись кроку аукціону.
Учасник, який став переможцем, повинен завантажити в електронну систему закупівель оновлену
цінову пропозицію (відповідно до результатів аукціону) протягом 1 робочого дня після проведення
аукціону. У разі невиконання зазначеної вимоги, пропозиція Учасника буде відхилена як така, що не
відповідає умовам закупівлі.
Примітка: копія документа, завірена учасником, повинна мати: ПІБ особи, яка завіряє, підпис,
відтиск печатки (за її наявності).
7. Інша інформація:
Переможець надає замовнику в паперовому вигляді оригінали та копії документів (зазначених у
пункті 6 цієї документації), що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним вимогам,
разом з підписаним оригіналом договору (2 екз.), завірені ПІБ і підписом керівника чи уповноваженої
особи Учасника та вчасною печаткою Учасника (за наявності) *.
Загальна вартість пропозиції (стартова сума аукціону) зазначається з урахуванням всіх витрат
Учасника (витрати на транспортування до місця поставки Замовника, навантаження, розвантаження,
страхування, сплата податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, мита, інших
обов'язкових платежів, тощо), пов’язаних з предметом закупівлі, у відповідності до вимог цієї
Документації.

Пропозиція Учасника щодо предмету закупівлі повинна відповідати вимогам Закону України «Про
санкції» з урахуванням діючих рішень РНБО,
При постачанні Товар обов’язково повинен супроводжуватися наступними документами:
належним чином оформлені рахунок та накладна на відпуск Товару; копія сертифікату (чи висновку)
виробника або іншого документу, що підтверджує відповідність показникам якості на кожну
поставку товару, засвідчені ПІБ, підписом та печаткою* Постачальника.
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним
законодавством.
Голова комітету з конкурсних торгів

Кучеренко Г. Б.

Додаток № 1

«Цінова пропозиція»
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах через систему електронних
закупівель на закупівлю товару: за ДК 021:2015:30197630-1 « Папір для друку » (папір офісний
формату А-4).
Повне найменування Учасника__________________________________________________
1. Адреса (юридична та фактична за місцезнаходженням):______________________
2. Телефон, електронна пошта_____________________________________________
3. Керівництво (посада, прізвище, ім’я по батькові):__________________________
4. Код за ЄДРПОУ / ДРФО:_______________________________________________
Вивчивши документацію для проведення закупівлі товару через систему електронних
закупівель та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання
Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за
наступними цінами:

Найменування предмета закупівлі
(Товару)

Од.
виміру
пачка

Кількість
в
одиницях
виміру
400

*Ціна за
од. грн., з ПДВ

*Сума, грн.,
з ПДВ

Папір офісний формату А-4 для друку та
копіювання, 500 листів у пачці
*Сума ПДВ ( 20 %)
*Всього з ПДВ
Всього__________________

у т. ч. ПДВ
(сума прописом)

Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника,
завірені печаткою (за її наявності).

Увага!! (не для друку)
* У разі надання пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі
не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у формі «Цінова
пропозиція» зазначається ціна та сума без ПДВ та заміняються відповідні записи на: «Без
ПДВ» та «Всього без ПДВ».
Ціна з копійками за одиницю товару повинна містити не більше двох знаків після коми.

Додаток № 2

ДОГОВІР № ____
на поставку товару

2018 року

Комунальний заклад « Солонянська центральна районна лікарня « Дніпропетровської обласної
ради в особі виконуючого обов’язки головного лікаря Кучеренко Геннадія Борисовича, що діє на
підставі
Статуту
(далі
Замовник),
з
однієї
сторони,
і
_________________________________________________________________________________,
що
діє на підставі _____________________ (далі Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони,
уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
На умовах цього договору Постачальник зобов’язується поставити Замовникові товар, а
Замовник зобов’язується прийняти такий товар та оплатити його на умовах даного договору.
1.2. Найменування товару: за ДК 021:2015:30197630-1 «Папір для друку» (папір офісний формату А4).
Кількість, асортимент та вартість товару зазначені у Специфікації (додаток № 1), що додається до
Договору та є його невід’ємною частиною.
1.3.
Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків.
II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ
2.1. Якість Товару, що поставляється за Договором, повинна відповідати вимогам стандартів,
технічних умов, інших нормативних актів, що встановлюють вимоги до їх якості, і підтверджуватися
документами, необхідними для такого підтвердження відповідно до чинного законодавства України.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна Договору становить_____________________грн., в т.ч, ПДВ - ______ .
3.2. Ціна на товар встановлюється в національній валюті України.
3.3. Ціна на товар визначена згідно Специфікації (додаток № 1), яка є невід’ємною частиною
договору.
3.4. В ціну товару включається вартість доставки до складу Замовника, навантаження,
розвантаження, страхування, сплата податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені,
мита, інших обов’язкових платежів, тощо.
3.5. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕНІЇНЯ ОПЛАТИ
4.1.
Розрахунки за фактично отриманий товар здійснюються на підставі ст. 49 Бюджетного
кодексу України, згідно пред’явлених Постачальником рахунків на оплату товару, шляхом
перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на протязі 10 (десяти) робочих
днів з дня фактичного постачання товару на адресу Замовника.

Відповідно до пункту 1 статті 23 Бюджетного кодексу України, виникнення бюджетних
зобов’язань за цим Договором можливо тільки при наявності відповідного бюджетного призначення,
якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України, оскільки згідно частини
четвертої статті 48 Бюджетного кодексу України зобов'язання, взяті учасником бюджетного процесу
без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим
Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не
вважаються бюджетними зобов'язаннями (крім витрат, що здійснюються відповідно до частини
шостої цієї статті) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є
порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не
здійснюються.
4.2. У разі затримки бюджетного фінансування, що не вважається за порушення терміну оплати
та прострочення зобов'язання, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 10
банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій
реєстраційний рахунок.
4.3. Бюджетні зобов’язання за договором настануть у разі наявності та в межах відповідних
бюджетних асигнувань.
4.4. До рахунка додаються: накладна, копія сертифікату (чи висновку) виробника або іншого
документу, що підтверджує відповідність показникам якості на Товар, засвідчені печаткою (за її
наявності) Постачальника.
V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ
5.1. Поставка здійснюється однією партією (або більше, за згодою Замовника) в 2018 році на
протязі 10 робочих днів з дня підписання Договору. Постачальник здійснює постачання товарів
згідно специфікації до Договору.
5.2. Місце поставки товарів - Комунальний заклад Солонянська центральна районна лікарня,
Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровська область, Солонянський район, смт. Солоне,
вулиця Усенко, 13 а - транспортом та за рахунок Постачальника.
5.3. Датою поставки вважається дата прибуття товару в місце поставки та зазначена в
підписаній представниками обох сторін накладній.
5.4. Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання
пошкодженню або псуванню під час транспортування до місця поставки товарів зазначеного у п.5.2.
Договору.
5.5. Приймання-здача проводиться згідно з товарно-супровідними документами.
5.6. Перехід ризиків за товар здійснюється в момент передачі товару по накладній.
5.7. Постачальник несе відповідальність за пошкодження товарів внаслідок неналежної
упаковки та транспортування до моменту передачі товарів Замовнику в місці поставки.
5.8. У випадку виявлення порчі, нестачі Замовник зобов’язаний письмово повідомити про це
Постачальника в термін не пізніше ніж за 24 години після приймання товару з наступним
оформленням претензій в 5-ти денний термін.
5.9. У випадку, коли товар виявиться дефектним, Постачальник зобов’язаний замінити
дефектний товар при умові підтвердження Сторонами цього дефекту відповідними документами
(актом огляду).
5.10. Відносно недостачі, невідповідності асортименту, некомплектності або недоброякісності,
ушкодження або псування товарів, які можуть бути знайдені після відкриття тари, Замовник складає
рекламаційний акт.
5.11. Рекламаційний акт та інші документи, які підтверджують обґрунтованість претензій,
повинні бути направлені Постачальнику не пізніше, чим в 10-денний термін з моменту виявлення
дефекту.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з рахунком та накладною.

6.2. Замовник має право:
6.2.1. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього
Договору.
6.2.2. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного
оформлення, ненадання документів, зазначених у пункті 4.1., 4.4. розділу IV або при настанні
обставин визначених у пунктах 5.8 - 5.11 розділу V цього Договору.
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1 Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II
цього Договору.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені якісні товари.
6.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Замовника.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену законами України та цим Договором.
7.2. За порушення Постачальником строків постачання Товару згідно пункту 5.1. цього
Договору стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Товару, за кожен день прострочення, а за
прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% (семи відсотків)
вказаної вартості.
7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе
зобов’язань по Договору.
VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. 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, стихійне лихо, епідемія,
епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом десяти днів з моменту їх виникнення
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку.
9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність,
передбачену чинним законодавством України.

X. ТЕРМІН ДН ДОГОВОРУ

10.1.
Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2018 року
частині розрахунків договір діє до повного погашення заборгованості.

10.2.
Цей договір укладається і підписується у двох примірниках українською мовою, що мают
однакову юридичну силу.

XI. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Невід’ємною частиною цього Договору є:
- додаток № 1 «Специфікація».

XII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:
52400, Дніпропетровська область
Солонянський район, смт. Солоне,
вулиця Усенко, 13 а
ЄДРПОУ: 25771721
р/р 35417047025491 в ГУ ДКСУ у
Дніпропетровській області
МФО 805012
Тел./факс ( 05669 ) 2- 18 -3 5
в. о.головного лікаря
Г. Б. Кучеренко
М.П

Постачальник:

Додаток 1
до договору № _________
від______________2018 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
№
з/
п

Найменування предмету закупівлі

1

Папір офісний формату А-4 для друку та
копіювання, 500 листів у пачці

Одиниця
виміру

пачка

Кількість
в
одиницях
виміру
400

*Ціна за
одиницю
грн., 3
(ПДВ)

*Сума
грн., (з
ПДВ)

*ПДВ:
*Всього
сума:
Всього сума:_________________________
(сума аропи сом)

Замовник:

Постачальник:

Комунальний заклад « Солонянська
центральна районна лікарня «
« Дніпропетровської обласної ради «

в. о.головного лікаря
Г. Б. Кучеренко

М.П

Увага!! (не для друку)
* У разі складання специфікації до договору Постачальником - не платником ПДВ, або
якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі специфікації надаються без врахування
ПДВ та у додатку 1 до договору «Специфікація» зазначається ціна та сума без ПДВ та
заміняються відповідні записи на: «Без ПДВ» та «Всього без ПДВ».
Ціна з копійками за одиницю товару повинна містити не більше двох знаків після коми.

