м.Київ

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

«__» _____________ 2019 р.

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами (далі - Замовник) в
особі Головного лікаря Семеніва Ігоря Петровича, який діє на підставі Положення з однієї
сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Діалог Діагностікс» (далі Постачальник), в особі начальника відділу збуту Михайленко Юлії Валеріївни, що діє на
підставі Довіреності № 4 від 04.03.2019 року, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей
Договір, про таке:
І. Предмет Договору.
1.1. Постачальник зобов’язується протягом 2019 року поставити Замовнику товар,
зазначений у специфікації (додаток 1), що додається до цього Договору і є його невід’ємною
частиною, а Замовник – прийняти і оплатити такий товар.
1.2. Найменування товару: ДК 021:2015 код 33690000-3 – лікарські засоби різні (Реактиви
для імуноферментного аналізу та ПЛР-досліджень лабораторії клінічної імунології) – 30
найменувань (далі - товар).
Кількість товарів: зазначена у специфікації (додаток 1).
1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків. Зобов’язання за Договором виникають та виконуються лише у разі наявності та в
межах відповідних бюджетних призначень.
II. Якість товару.
2.1 Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає наступним
умовам:
технічним вимогам Замовника, які були зазначені в тендерній документації.
товар повинен мати всі необхідні посвідчення, висновки, сертифікати тощо, які
передбачені чинним законодавством України.
термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80%.
тара, пакування повинні забезпечити збереження якості під час транспортування,
вантажно-розвантажувальних робіт на протязі терміну зберігання продукції відповідно до
діючих стандартів України.
на кожній упаковці повинно бути маркування товару відповідно до діючих
стандартів України.
претензії щодо якості або недопоставки товару, що поставляється, можуть бути
надані Замовником на протязі 10 днів з дати поставки товару. Всі витрати пов’язані із зміною
неякісного товару або допоставки товару (транспортні витрати та ін.) несе Постачальник.
гарантії Постачальника не розповсюджуються на випадки недодержання правил
зберігання.
III. Ціна Договору.
3.1. Ціна цього Договору становить 281 686,22 грн., в тому числі ПДВ: 18 428,07 грн.
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
IV. Порядок здійснення оплати.
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після пред’явлення
Постачальником рахунка на оплату товару, поданого Постачальником, протягом 60

календарних днів з дати отримання товару, але в будь-якому випадку не пізніше 31 грудня
2019 року. У випадку затримки оплати замовлення (відсутність коштів на розрахунковому
рахунку), Замовник зобов’язується провести оплату поставленого товару протягом 7 (семи)
робочих днів з дня надходження коштів на рахунок, але в будь-якому випадку не пізніше 31
грудня 2019 року.
4.2. До рахунку додаються видаткові накладні.
4.3. Усі розрахунки проводяться у безготівковому вигляді за формою платіжного
доручення.
V. Поставка товару.
5.1. Строк поставки товару: протягом 2019 року (окремими партіями протягом 3 днів з
дня подання заявки).
5.2. Замовник надає заявку Постачальнику електронною поштою або факсимільним
зв'язком:
Електронна адреса 1cmail@dialogd.com
Факсимільний зв'язок (044)390-37-76
При зміні електронної адреси або факсимільного номеру телефону, Постачальник
письмово повідомляє Замовника протягом 3-х днів, з дня настання таких змін.
5.3. Місце поставки товару: вул. Академіка Заболотного, 21, м. Київ, 03143, Клінічна
лікарня «Феофанія» у робочі дні з 9-00 до 16-00 на умовах DDP-Інкотермс у редакції 2010р.
VI. Права та обов’язки Сторін.
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату відповідно до умов цього
Договору.
6.1.2. Приймати поставлений товар згідно з видатковими накладними.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання
договірних зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5 календарних
днів.
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.
6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі його неналежного
оформлення або неналежного оформлення накладних (відсутність печатки, підписів тощо).
6.3. Постачальник зобов’язаний:
6.3.1. Не збільшувати ціну за одиницю товару протягом 90 календарних днів з дати
підписання Договору.
6.3.2. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором.
6.3.3. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим
розділом II цього Договору.
6.3.4. Інші обов’язки:
- своєчасно направляти до Замовника своїх представників для оперативного вирішення
усіх питань, пов'язаних з якісним виконанням зобов'язань за цим Договором.
6.4.Постачальник має право:
6.4.1.Своєчасно та в повному обсязі отримувати необхідну інформацію з питань оплати
та виконання умов Договору.
6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника.
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.
VII. Відповідальність Сторін.

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.
7.2. У разі відмови від виконання договору Постачальник сплачує Замовнику штраф у
розмірі 10% від загальної суми Договору за кожне порушення постачання визначених
п.5.1.цього Договору.
7.3. В разі несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товару за бюджетні кошти
(затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі) Постачальник сплачує
Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено
прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять
днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості
7.4. Розірвання договору не звільняє Постачальника від сплати штрафу, за відмову від
виконання умов договору відповідно п. 7.2.
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, зміни в чинному законодавстві, які безпосередньо впливають на
виконання цього Договору, тощо).
8.2. Сторона, яка не може виконувати свої зобов'язання за цим Договором через форсмажорні обставини, повинна протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити про це іншу
Сторону.
8.3 Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні
документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України, Міністерством з
надзвичайних ситуацій України, а у разі, якщо ці обставини виникли внаслідок внесення змін
в чинне законодавство – інформація з друкованих видань або з офіційних сайтів Верховної
Ради України чи органів Державної влади, яка підтверджує внесення цих змін.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30
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 (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку господарським судом відповідно до чинного законодавства України.

р.

X. Строк дії Договору.
10.1. Договір вступає в силу з дати його підписання обома Сторонами та діє до 31.12.2019

10.2. Даний Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної сторони, та разом з додатками складається з ____
сторінок.
10.3. Дія 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.
XI. Інші умови.
11.1. Умови Договору, що визначені Законом України «Про публічні закупівлі» від
25.12.2015 р. №922-VIII, як істотні не повинні змінюватись, крім випадків передбачених
статтею36 цього Закону. Зміни умов Договору відбуваються з обов’язковим укладенням
додаткової угоди.
11.2. Зміна ціни договору, відповідно до пункту 2 частини 4 статті 36 Законом України
«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII, може відбуватись з наданням

обґрунтованої інформації. При цьому, підтверджуючою інформацією щодо зміни ціни
вважається довідка надана однієї з організацій ДП «Держзовнішінформ», або Торговопромисловою палатою України, або Державної служби статистики України (або їх
регіональними/місцевими управліннями, відділеннями) щодо рівня цін на таку продукцію.
Для зміни ціни після укладення договору Постачальник повинен надати довідку(и) (лист(и))
однієї з перерахованих організацій, яка(і) повинна(і) містити інформацію про ціни (рівень
цін) на Товар (Продукцію) станом на дату аукціону про закупівлю та інформацію про ціни
(рівень цін) на Товар (продукцію) станом на дату ініціювання з боку Постачальника зміни
ціни (дату, що передує ініціювання з боку Постачальника зміни ціни).
11.3. Якщо протягом строку дії цього Договору Сторони змінять свою назву,
місцезнаходження, розрахункові реквізити або будуть реорганізовані, вони повинні
повідомляти про це другу Сторону.
11.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за Договором іншій
Стороні без письмової на те згоди другої Сторони.
11.5.
Замовник
бюджетна
неприбуткова
установа.
Постачальник
______________________________________________________.
11.6. Постачальник зобов’язаний скласти податкову накладну та зареєструвати її в
Єдиному реєстрі податкових накладних у відповідності до чинного законодавства України.
11.7. Сторони погоджуються, що всі податкові накладні до даного Договору будуть
оформлені відповідно до діючого законодавства про електронні документи, електронний
обмін документацією та електронний цифровий підпис з заповненням всіх обов’язкових
реквізитів, з наданням електронного цифрового підпису уповноваженої особи.
XII. Додатки до Договору.
12.1. До цього Договору додаються такі матеріали, які є його невід’ємною частиною.
12.2. Специфікація Товару (додаток 1).
XIII. Місцезнаходження та банківські
реквізити сторін
ЗАМОВНИК:
Клінічна лікарня «Феофанія»
Державного управління справами
Адреса: 03143, м. Київ,
Вул. Академіка Заболотного, 21
р/р 35218049009636
р/р 35223249009636
ДКСУ, м. Київ
Код банку 820172
ЄДРПОУ 05415792
ІПН 054157926508
Св. № 37081088

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Головний лікар КЛ «Феофанія» ДУС

Товариство
з
обмеженою
відповідальністю «Діалог Діагностікс»
Юридична адреса:
04205, м. Київ, пр.-т Оболонський, 32
Поштова адреса:
04209, м. Київ, вул. Лебединська, 10
Рахунок
№26005436596900
в
АТ
«УкрСиббанк»
Код банку 351005
ЄДРПОУ 34839344
ІПН 348393426540
Свідоцтво ПДВ 100018016
Начальник відділу збуту

М.П______________І.П. Семенів

М.П______________Ю.В. Михайленко

Додаток 1
до договору №___
від «__» ____________ 2019 р

Специфікація товару

№
з/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

14

15

16

17

18

Найменування товару

2
HBsAg, набір якісний, 1упак. (192
дослід.)
anti- HCV, набір якісний, 1упак.
(192 дослід.)
anti- Treponema, набір якісний,
1упак. (192 дослід.)
Trep-different, набір якісний, 1упак.
(24 дослід.)
Anti-Ascaris набір якісний,
1упак.(96 дослід.)
Anti-Opisthorchis якісний,
1упак.(96 дослід.)
Anti-Toxocara, набір якісний,
1упак.(96 дослід.)
Anti -Echinococcus, набір якісний,
1упак.(96 дослід.)
Anti - Trichinella, набір якісний,
1упак.(96 дослід.)
Anti-Lamblia набір якісний,
1упак.(96 дослід.)
Вірус простого герпесу 6 типу,
антитіла IgG
Набір реагентів призначено для
імуноферментного виявлення
імуноглобулінів класу G до вірусу
простого герпесу 6 типу в
сироватці (плазмі) крові пацієнтів.
12х8, 1упак.(96 дослід.).
Визначення С-реактивного білку,
1упак.(96 дослід.)
Визначення єритропоетину,
1упак.(96 дослід.)
ВГВ ПЛР. Набір реагентів для
виявлення ДНК вірусу гепатиту В
методом ПЛР в реальному часі. 96
досліджень,(комплект 2)
ВГС ПЛР. Набір реагентів для
виявлення РНК вірусу гепатиту С
методом ЗТ-ПЛР в реальному часі.
96 досліджень, (комплект 2)
РНК ВГА. Набір реагентів для
виявлення РНК вірусу гепатиту А
методом ЗТ-ПЛР в режимі
реального часу. 48 досліджень,
(комплект 1)
ДНК ВЕБ
Набір реагентів для виявлення
ДНК вірусу Епштейна-Барр
методом ПЛР в реальному часі. 96
досліджень
ДНК ЦМВ

Одиниц
я
виміру

Кі
ль
кі
с
т
ь

Ціна за
одиницю
(без
ПДВ),
грн.

Сума
(без
ПДВ),
грн.

Ціна за
одиницю
(з ПДВ),
грн.

Загальна
вартість(
з ПДВ),
грн.

3

4

5

6

7

8

Став
ка
ПДВ,
%
9

упак.

15

1 640,19

24 602,85

1 755,00

26 325,05

7

упак.

15

1 642,06

24 630,90

1 757,00

26 355,06

7

упак.

15

1 643,93

24 658,95

1 759,01

26 385,08

7

упак.

1

1 276,64

1 276,64

1 366,00

1 366,00

7

упак.

3

2 209,35

6 628,05

2 364,00

7 092,01

7

упак.

3

1 836,45

5 509,35

1 965,00

5 895,00

7

упак.

3

1 936,45

5 809,35

2 072,00

6 216,00

7

упак.

3

1 937,38

5 812,14

2 073,00

6 218,99

7

упак.

3

2 025,70

6 077,10

2 167,50

6 502,50

7

упак.

3

1 887,85

5 663,55

2 020,00

6 060,00

7

упак.

4

3 471,03

13 884,12

3 714,00

14 856,01

7

упак.

3

3 307,85

9 923,55

3 539,40

10 618,20

7

упак.

2

4 938,18

9 876,36

5 283,86

10 567,71

7

17 820,20

4 766,90

19 067,61

7

4 455,05
набір

4

набір

4

5 283,79

21 135,16

5 653,66

22 614,62

7

набір

4

3 502,06

14 008,24

3 747,21

14 988,82

7

набір

4

2 493,60

9 974,40

2 668,15

10 672,61

7

набір

4

2 489,72

9 958,88

2 664,00

10 656,00

7

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Набір реагентів для виявлення
ДНК цитомегаловірусу методом
ПЛР в реальному часі. 96
досліджень
ДНК ВПГ-1/ВПГ-2
Набір реагентів для
диференціального виявлення ДНК
вірусів простого герпесу
1 та 2 типу методом ПЛР в
реальному часі. 96 досліджень
ДНК ВГЛ-6. Набір реагентів для
виявлення ДНК вірусу герпесу
людини 6 типу методом ПЛР в
реальному часі. 48 досліджень,
(комплект 1)
ДНК VZV
Набір реагентів для виявлення
ДНК вірусу вітряної віспи та
оперізуючого лишаю методом ПЛР
в реальному часі. 48 досліджень
Набір реагентів для виявлення
ДНК Borrelia miyamotoi, методом
ПЛР в реальному часі. 48
досліджень
Набір реагентів для виявлення
ДНК Borrelia burgdorferi s.l.,
методом ПЛР в реальному часі. 48
досліджень
ДНК-екстракція 3
Набір реагентів для виділення ДНК
на магнітному штативі (без
використання центрифуги) із сечі,
сироватки (плазми) крові, а також
із зішкрібів клітин епітелію. 96
досліджень
Екстракція 100
Для виділення ДНК і РНК із 100
мкл матеріалу
Методика екстракції: осадження
НК на магнітні частинки.
48 досліджень
Транспортний розчин
Транспортний розчин для
транспортування та зберігання
клінічного матеріалу із біоптатів та
зішкрібів клітин епітелію. Для
подальшого виявлення збудників
інфекційних захворювань методом
полімеразної ланцюгової реакції
(ПЛР). 200 зразків, (комплект 2)
Гемолітик
Набір для попередньої обробки
цільної крові. 50 досліджень
IgА загальний
Набір призначено для визначення
концентрації загального
імуноглобуліну А в сироватці
крові людини методом твердо
фазного імуноферментного
аналізу. Чутливість: 1,5 МО/мл.
12х8, 96 досліджень
Ig G загальний
Набір призначено для визначення
концентрації загального
імуноглобуліну G в сироватці

набір

3

3 233,36

9 700,08

3 459,70

10 379,09

7

набір

4

1 442,01

5 768,04

1 542,95

6 171,80

7

набір

4

1 443,36

5 773,44

1 544,40

6 177,58

7

набір

2

2 347,66

4 695,32

2 512,00

5 023,99

7

набір

2

2 347,66

4 695,32

2 512,00

5 023,99

7

набір

4

754,44

3 017,76

807,25

3 229,00

7

набір

4

885,51

3 542,04

947,50

3 789,98

7

1 227,60

656,77

1 313,53

7

613,80

набір

2

набір

2

233,64

467,28

250,00

499,99

7

набір

1

2 374,77

2 374,77

2 541,00

2 541,00

7

набір

1

2 374,77

2 374,77

2 541,00

2 541,00

7

30

крові людини методом твердо
фазного імуноферментного
аналізу. Чутливість: 2,5 МО/мл.
12х8, 96 досліджень
IgM загальний
Набір призначено для визначення
концентрації загального
імуноглобуліну M в сироватці
крові людини методом твердо
фазного імуноферментного
аналізу. Чутливість: 4,0 МО/мл.
12х8, 96 досліджень
Загальна вартість пропозиції,
грн
Сума ПДВ

набір

1

2 371,96

2 371,96

2 538,00

2 538,00

7

281 686,22
18 0428,07
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