Приватне підприємство «Стандарт-С»
Україна, 21020, м.Вінниця, вул. Волочаєвська, 35
Банківські реквізити: р/р 26004055300077 в ВФ КБ «Приватбанк» м.Вінниця, код ЗКПО
32340851
Свідоцтво про держ.реєстрацію №24901446Ю0030411 від 14.01.2003 р.
Індивідуальний податковий № 323408502286
Свідоцтво №№ 01851046
тел/факс 0432-50-56-39
вих №16 від 07.08.2019 р.
В тендерний комітет Комунальної
установи «Територіальне медичне об’єднання
«Вінницький обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф»»»

Додаток 5
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
м. Вінниця

«___»___________2019 року

Закупівля проведена в системі «PROZORRO» № UA-2019-07-23-001127-c
Комунальна установа «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», в особі головного лікаря
Пірникози Анатолія Васильовича, що діє на підставі Статуту (далі - Покупець), з однієї
сторони та Приватне підприємство «Стандарт-С», в особі директора Олійник Світлани
Юріївни, що діє на підставі Статуту (далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони,
уклали цей договір про таке (далі - Договір):
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов’язується поставити Покупцеві товар, Код національного
класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 33140000-3
«Медичні матеріали» (Код НК 024:2019 - 48125 - Рулон марлевий, нестерильний; 35035 Електрокардіографічний електрод, одноразовий; 34904 - Канюля для порожнистої вени; 35201
- Канюля назальна стандартна для подачі кисню; 45036 - Ларингеальний повітропровід,
разового застосування; 35177 - Маска хірургічна, одноразового застосування; 34904 - Канюля
для порожнистої вени; 36244 - Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний
контролер; 58986 - Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний; 14077 - Серветка
для операційної; 47174 - Непудровані оглядові / процедурні рукавички з синтетичного
полімеру, нестерильні; 61694 - Серветка для очищення шкіри, нестерильна; 30221 - Реагент
швидкого тестування на глюкозу; 14085 - Разова ендотрахейна трубка; 42461 - Депрессор язика,
оглядовий; 63095 - Шприц / голка загального призначення), відповідно до умов даного
Договору (далі - Товар), а Покупець прийняти та оплатити його.
1.2. Постачальник передає Покупцю Товар в кількості та по ціні, яка зазначена у
видатковій накладній, що відповідає специфікації (Додаток 1) та є невід’ємною частиною
цього Договору.

1.3. Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом цього Договору, не обтяжено
ніякими правами третіх осіб.
II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ
2.1. Товар, що постачається, повинен бути дозволений до застосування на території
України та мати необхідні свідоцтва про державну реєстрацію, декларації про відповідність
або сертифікати відповідності технічному регламенту, що підтверджують можливість
застосування товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності,
сертифікати якості або паспорти якості, інструкції українською, або російською мовами,
затверджені в установленому порядку та супроводжуватися технічними документами щодо
кількості, термінів придатності, найменування виробника.
2.2. Залишковий термін придатності Товару на момент постачання повинен складати
не менше 80 % загального терміну їх зберігання, встановленого в інструкції по
використанню.
2.3. Якщо протягом строку придатності товар виявиться дефектним або таким, що не
відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити дефектний товар
у термін не більше 10 днів, за умови, що Покупцем дотримані вимоги по зберіганню
зазначеного товару. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе
Постачальник.
2.4. Пакування, у якому відвантажується товар, та умови транспортування товару
повинні відповідати характеру товару. Постачальник забезпечує цілісність товару,
збереження його якості під час перевезення від місця відвантаження до місця поставки
товару.
III. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору становить 1307117 грн. 78 коп, в т.ч. ПДВ 85512 грн 38 коп.
3.2. Ціна цього договору, не може змінюватись за виключенням випадків,
передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України – гривні.
4.2. Оплата Покупцем за фактично поставлений Товар, який зазначений в накладній,
та відповідає специфікації (Додаток 1) здійснюється шляхом безготівкового перерахунку
коштів на рахунок Постачальника протягом 10 робочих днів з дня отримання товару. У разі
затримки бюджетного фінансування розрахунок за отримані товари здійснюється протягом
10 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування
закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
4.3. Оплата Покупцем здійснюється повністю, або може здійснюватися частковими,
окремими платежами до загальної 100 % вартості Товару, який постачається згідно цього
Договору, але будь-якому випадку в строки, визначені п. 4.2 Договору.
4.4. Датою оплати є дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок
Постачальника.
V. ПОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ
5.1. Постачальник забезпечує поставку товару партіями згідно заявок Покупця.
5.2. Місце поставки товару: м. Вінниця, вул. Пирогова, 46 А.

5.3. Доставка товару проводиться Постачальником власним (орендованим за власний
рахунок) транспортом із забезпеченням умов належного транспортування товару.
5.4. Строк поставки товару: з моменту підписання договору до 31 жовтня 2019 року.
5.5. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Покупця.
5.6. Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до супровідних
документів на товар, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість
згідно з розділом ІІ Договору.
Приймання-передача товару оформлюється видатковою накладною Постачальника,
яка підписується матеріально-відповідальними особами Постачальника та Покупця. В
накладній відповідно до специфікації вказується назва товару, кількість, ціна за одиницю,
загальна вартість поставки, номер і дата Договору.
У разі виявлення:
- недостачі товару складається акт за підписами уповноважених осіб, які здійснювали
приймання-передачу товару;
- товару, якість якого не відповідає вимогам цього Договору або документам, що
засвідчують якість, Покупцем складається акт про виявлені дефекти, який є підставою для
повернення усієї партії товару Постачальнику.
Про виявлені порушення умов цього договору щодо кількості та якості товару
Покупець письмово повідомляє Постачальника і застосовує санкції згідно з розділом VII
цього Договору.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Покупець зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати за поставлений товар у порядку,
передбаченому цим Договором.
6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з наданими видатковими накладними.
6.2. Покупець має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов’язань
Постачальником.
6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно
від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до
цього Договору, шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.
6.2.4. Повернути видаткову накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі
неналежного їх оформлення (відсутність печатки, підписів).
6.2.5. Вимагати заміни товару неналежної якості.
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товару разом з усіма документами, необхідними для
прийняття Товару на умовах визначених у цьому Договорі.
6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам установленим
розділом ІІ цього Договору.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.
6.4.2. На дострокову поставку товару.
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Покупцем Постачальник має право достроково
розірвати цей Договір, письмово попередивши про це його у строк до 15 (п’ятнадцяти) днів.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за Договором
Сторони несуть відповідальність передбачену Законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання, або несвоєчасного виконання зобов'язань за цим Договором
щодо строків поставки Товару, Постачальник сплачує Покупцю неустойку у вигляді пені у
розмірі 0,1 % від вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення.
7.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань щодо оплати товару
Покупець сплачує Постачальнику неустойку у вигляді пені в розмірі облікової ставки НБУ
за кожен день прострочення від суми невчасно здійсненого платежу.
7.4. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій
Сторона, чиї права чи законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання
спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою
претензією відповідно до законодавства України.
7.5. Сплата штрафних санкцій, або неустойки не звільняє Сторони від виконання
договірних зобов’язань.
7.6. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність,
встановлену законодавством України.
7.7. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань однією із сторін
даного Договору, або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не виконає свого
обов’язку у встановлений строк (термін) або виконає його в неповному обсязі, друга
сторона має право зупинити виконання свого обов’язку, відмовитися від його виконання
частково, або в повному обсязі.
7.8. У разі порушення зобов’язання настають такі правові наслідки: припинення від
зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, або розірвання договору
при цьому сторони мають право вимагати повернення того, що було виконане ними за
Договором до моменту припинення, або розірвання; сплата неустойки; відшкодування
збитків.
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
(форс-мажору), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін,
визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим
Договором порядку.
8.2. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі слід вважати будь-які
надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без їх вини, поза або
всупереч їх волі чи бажанню, і які, за умови вжиття звичайних для цього заходів, не
можливо передбачити та не можливо при всій турботливості та обачності відвернути
(уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру
(землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного,
техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі), обставини суспільного
життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові
страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання нормативних актів органами державної
влади чи місцевого самоврядування, які істотно змінюють умови даного Договору, або інші
законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які

унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають
такому виконанню, аварія на виробництві, недостача сировини, електроенергії, робочої
сили, неможливість одержання транспортних засобів тощо.
8.3. 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.
8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є надання
відповідного офіційного підтвердження настання дій таких обставин.
8.5. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово
перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на
строк, протягом якого воно є неможливим.
8.6. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30
(тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати
цей Договір.
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 вирішуються у судовому порядку
відповідно до законодавства України.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31 грудня 2019
року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань в т.ч. і
щодо повної оплати Товару у порядку, передбаченому Розділом IV цього Договору.
Закінчення строку Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення,
яке мало місце під час дії Договору.
10.2. Цей Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, які
мають однакову юридичну силу по одному примірнику для кожної із Сторін.
ХІ. ІНШІ УМОВИ
11.1. Усі додатки та Додаткові Угоди до Договору набувають чинності з моменту їх
підписання повноважними представниками сторін та діють протягом строку дії Договору,
якщо сторонами не встановлено інше.
11.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою сторін, що оформлюється
в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками обох сторін.
11.3. Істотні умови даного Договору не можуть змінюватись після його підписання до
виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни
такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми,
визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе
до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару,
виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили,
затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до
збільшення суми, визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості
товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких
ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики
індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в
договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких
показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які
застосовуються в договорі про закупівлю;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 36 Закону
України «Про публічні закупівлі».
11.4. Додаткові угоди, додатки, листи та повідомлення, а також інші документи,
передані за допомогою засобів факсимільного зв’язку, мають силу оригіналу. Після
передачі вищевказаних документів за допомогою засобів факсимільного зв’язку, Сторони
зобов’язані протягом 5 (п’яти) днів передати оригінали документів поштою, кур’єром, або
особисто.
11.5. У випадку зміни адреси та платіжних реквізитів, відповідна сторона повинна
повідомити іншу протягом 3 (трьох) днів а у разі неповідомлення несе ризик настання
пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
ХІІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК
Приватне підприємство «Стандарт-С»
21020, м. Вінниця, вул. Волочаївська, 35
Код ЄДРПОУ 32340851

р/р 26004055300077 в ПАТ КБ «Приватбанк»
м.Вінниця, МФО 302689

ПОКУПЕЦЬ
Комунальна установа «Територіальне медичне
об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф»
21018, Україна, Вінницька область, м. Вінниця,
вул. Пирогова, буд. 46 А
Код ЄДРПОУ 36364624
р/р _________________________
в ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Головний лікар
___________________Пірникоза А.В.

Додаток № 1
до
договору
постачання
№____
від «___»______________2019
р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ
№ Код НК
Назва
Найменуванн
024:201 українською
я товару
9
згідно НК
024:2019

1.

2.

3.

4.

Виробник,
країна

Одиниця Кількіс Ціна за Ціна за Загальна
виміру
ть одиницю, одиницю вартість
без ПДВ, з ПДВ, з ПДВ,
грн.
грн.*
грн.*

Бинт
ТОВ
марлевий «ДОПОМОГАмедичний
1»
нестерильний
5м х 10см ,
тип 17

шт

Електрод ТОВ
35035 Електрокардіог
рафічний
одноразовий, «ДОПОМОГАелектрод,
32х36мм 1»
одноразовий; (овальний),
сенсор сріблохлорид срібла,
тип "кнопка",
основа FOAM,
педіатричний

шт

Електрод ТОВ
35035 Електрокардіог
рафічний
одноразовий, «ДОПОМОГАелектрод,
Ø 55мм,
1»
одноразовий; сенсор сріблохлорид срібла,
тип "кнопка",
основа з
нетканого
матеріалу, для
дорослих

шт

48125

34904

Рулон
марлевий,
нестерильний

Канюля для
порожнистої
вени

Канюля
ТОВ
внутрішньове «ДОПОМОГАнна
1»
одноразового
використання,
з крильцями
та ін’єкційним
клапаном,
розмір 16G

шт

6 000

2,86

3,0602 18361,20

2,93

3,1351

1567,55

2,93

3,1351

7837,75

4,40

4,708

9416,00

500

2 500

2 000

5.

6.

7.

8.

9.

Канюля
ТОВ
внутрішньове «ДОПОМОГАнна
1»
одноразового
використання,
з крильцями
та ін’єкційним
клапаном,
розмір 18G

шт

Канюля
ТОВ
внутрішньове «ДОПОМОГАнна
1»
одноразового
використання,
з крильцями
та ін’єкційним
клапаном,
розмір 24G

шт

Канюля
Канюля
ТОВ
назальна
назальна «ДОПОМОГАстандартна для (педіатрична) 1»
подачі кисню;

шт

Маска
ТОВ
45036 Ларингеальний
повітропровід, ларингіальна «ДОПОМОГАразового
силіконова 1»
застосування; одноразова,
розмір 1

шт

34904

34904

35201

35177

10. 34904

11. 34904

12. 36244

Канюля для
порожнистої
вени

Канюля для
порожнистої
вени

Маска
хірургічна,
одноразового
застосування
Канюля для
порожнистої
вени

Маски
медичні з
гумовими
петлями

ТОВ
«ДОПОМОГА1»

4,40

4,708 65912,00

4,40

4,708

9416,00

8,14

8,7098

1132,27

2 000

130

40

347,88 372,2316 14889,26
шт

Одноразова ТОВ
канюля
«ДОПОМОГАвнутрішньове 1»
нна , тип
«Butterfly»,
розмір 20G

шт

Одноразова ТОВ
канюля
«ДОПОМОГАвнутрішньове 1»
нна , тип
«Butterfly»,
розмір 25G

шт

Набір для
Одноразова ТОВ
внутрішньовенн система для «ДОПОМОГАих вливань
вливання 1»
через
інфузійних

шт

Канюля для
порожнистої
вени

14 000

12 500

0,54

0,5778

7222,50

1,54

1,6478

3789,94

1,54

1,6478

5437,74

3,41

3,6487 32838,30

2 300

3 300

9 000

інфузійний
контролер;
13 36244

14. 58986

15. 14077

16. 47174

17. 47174

18. 47174

Набір для
внутрішньовенн
их вливань
через
інфузійний
контролер;

розчинів (Luer
Slip)
Одноразова ТОВ
система для «ДОПОМОГАвливання 1»
інфузійних
розчинів, з
регулятором
потоку

шт

Лейкопластир
Пластир ТОВ
хірургічний медичний (в «ДОПОМОГАуніверсальний, котушці; на 1»
нестерильний; бавовняній
основі, 1см х
500см)

шт

Серветка для
операційної;

Серветка ТОВ
марлева, «УКРМЕДТЕК
двохшарова СТИЛЬ»
29*45
стерильна

уп

Непудровані Рукавички огл ТОВ
оглядові /
нітр н/с з «ДОПОМОГАпроцедурні
високим 1»
рукавички з
ступенем
синтетичного
захисту
полімеру,
текст.без
нестерильні
пудри

пар

Непудровані
оглядові /
процедурні
рукавички з
синтетичного
полімеру,
нестерильні

пар

Непудровані
оглядові /
процедурні
рукавички з
синтетичного
полімеру,
нестерильні

Рукавички ТОВ
оглядові «ДОПОМОГАнітрилові 1»
(нестерильні,
хлоровані,

1000

текстуровані,
без пудри)
розмір М

пар

27,285 27285,00

4,60

4,922 19688,00

3,03

3,2421 12968,40

6,77

7,2439

1,54

1,6478 164780,00

1,54

1,6478 164780,00

4 000

4 000

1 000

7243,90

100 000

текстуровані,
без пудри)
розмір L
Рукавички ТОВ
оглядові «ДОПОМОГАнітрилові 1»
(нестерильні,
хлоровані,

25,50

100 000

19 61694

20. 30221

21. 14085

22. 14085

23. 42461

24. 63095

25 63095

26. 63095

Серветка для
очищення
шкіри,
нестерильна;

Серветка ТОВ
спиртова «ДОПОМОГАодноразового 1»
використання
№100

уп

Реагент
Тест смужки ТОВ
швидкого
EasyTouch для «ДОПОМОГАтестування на вимірювання 1»
глюкозу
рівня глюкози
в крові (50 шт)

уп

Разова
Трубка
ТОВ
ендотрахейна ендотрахеальн «ДОПОМОГАтрубка;
а (з
1»
манжетою)
розмір 5,0

шт

Разова
Трубка
ТОВ
ендотрахейна ендотрахеальн «ДОПОМОГАтрубка;
а (з
1»
манжетою)
розмір 7.5

шт

Депрессор
язика,
оглядовий;

Шпатель ЛОР ТОВ
«ТЕХНОКОМ
ПЛЕКС»

9 000

15,18 16,2426 146183,40
300

324,24 346,9368 104081,04

шт

Шприц / голка
Шприц
ТОВ
загального
ін’єкційний «ДОПОМОГАпризначення одноразового 1»
використання,
луєр локк ,
50,0 мл
(трьохкомпоне
нтний, з
голкою 1,2 x
38мм)

шт

Шприц / голка
Шприц
ТОВ
загального
ін’єкційний «ДОПОМОГАпризначення одноразового 1»
використання,
луєр сліп ,
20,0 мл
(трьохкомпоне
нтний, з
голкою 0,8 x
38мм)

шт

Шприц / голка
Шприц
ТОВ
загального
ін'єкційний «ДОПОМОГАпризначення одноразового 1»
використання,

шт

10

15,24 16,3068

163,07

15,24 16,3068

1467,61

90

5 000

0,54

0,5778

2889,00

5,32

5,6924

569,24

1,53

1,6371 327420,00

0,66

0,7062

100

200 000

3 000

2118,60

луєр сліп , 2,0
мл
(трьохкомпоне
нтний, з
голкою 0,6 x
25мм)
27. 63095

Шприц / голка
Шприц
ТОВ
загального
ін'єкційний «ДОПОМОГАпризначення одноразового 1»
використання,
луєр сліп , 5,0
мл
(трьохкомпоне
нтний, з
голкою 0,7 x
38мм)

шт

200 000

0,69

0,7383 147660,00
1221605,40

Загальна вартість пропозиції, грн., без ПДВ
ПДВ, грн.(якщо учасник є платником ПДВ)

85512,38

Загальна вартість пропозиції, грн., з ПДВ

1307117,78

ПОСТАЧАЛЬНИК
Приватне підприємство «Стандарт-С»
21020, м. Вінниця, вул. Волочаївська, 35
Код ЄДРПОУ 32340851

р/р 26004055300077 в ПАТ КБ «Приватбанк»
м.Вінниця, МФО 302689

ПОКУПЕЦЬ
Комунальна установа «Територіальне медичне
об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф»
21018, Україна, Вінницька область, м. Вінниця,
вул. Пирогова, буд. 46 А
Код ЄДРПОУ 36364624
р/р _________________________
в ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Головний лікар
___________________Пірникоза А.В.

