Товариство з обмеженою відповідальністю
«Херсон Фарма-Опт»
р/р 26009699101 ПАТ «МТБ Банк» м Херсон ОКПО 37632128 МФО 328168
м.Херсон, пр. 200-річчя Херсона, 43, кв.86 тел./факс (0552) 41-36-21
вих. № 300/18
від 15.06.18 року
Голові тендерного комітету
ЛИСТ-ЗГОДА
НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКА
І. Інформація про Учасника процедури закупівлі:
Найменування / прізвище, ім’я, по батькові
Учасника
Місцезнаходження / місце проживання
Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер
Номер телефону / телефаксу

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ХЕРСОН
ФАРМА-ОПТ»
73000 м.Херсон, вул. Суднобудівна,
б.14
37632128
(0552) 41-36-21

ІІ. Інформація про згоду на обробку персональних даних Учасника відповідно до
вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI.
На вимогу Закону України «Про захист персональних даних» надаємо згоду на
доступ до персональних даних Учасника та їх обробку (в т.ч. використання, збирання,
зберігання і поширення, включаючи оприлюднення на Веб - порталі Уповноваженого
органу), а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у
т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний номер інформації Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво платника податку, банківські
реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифіковані дані: номери телефонів ,
електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством)
відомостей, які надаю про себе з метою проведення процедури закупівель на виконання
умов Закону України «Про публічні закупівлі», цивільно-правових та господарських
відносин.
Лист-згода
додатково заповнюється особою, уповноваженою учасником
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, який також надає
дозвіл на обробку своїх персональних даних.

Директор ТОВ «ХЕРСОН ФАРМА-ОПТ»

Хладикова Т.Ю.
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Товариство з обмеженою відповідальністю
«Херсон Фарма-Опт»
р/р 26009699101 ПАТ «МТБ Банк» м Херсон ОКПО 37632128 МФО 328168
м.Херсон, пр. 200-річчя Херсона, 43, кв.86 тел./факс (0552) 41-36-21
вих. № 300/18
від 15.06.18 року
Голові тендерного комітету
ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО.
Повне найменування підприємства/організації (згідно
статуту)
Код ЄДРПОУ
Поштова адреса
Юридична адреса
Телефон/факс, обов’язково вказати код населеного
пункту

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ХЕРСОН
ФАРМА-ОПТ»
37632128
73000 м.Херсон, пр.200-річчя
Херсона, б.43, кв.86
73000 м.Херсон, пр.200-річчя
Херсона, б.43, кв.86
(0552) 41-36-21

Електронна адреса

farma-opt-ooo@ukr.net

Розрахунковий рахунок, МФО, найменування банку

р/р 26009699101 в ПАТ «МТБ
БАНК» у м.Херсоні; МФО
328168
Директор: Хладикова Тетяна
Юріївна
+380502906682
Директор: Хладикова Тетяна
Юріївна

Керівник підприємства (П.І.Б.)
Телефон для зв’язку
Інформація із зазначенням П.І.Б. посади всіх службових
(посадових) осіб учасника, яких уповноважено
учасником представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі, назва документа, яким
уповноважено представляти інтереси учасника (за
наявності уповноваженої особи, бо зазначити, що
інтереси учасника представляє тільки керівник).
Контактна особа: П.І.Б., посада, телефон для зв’язку

Директор: Хладикова Тетяна
Юріївна
+380502906682

Документи, які повинен подати Учасник торгів, завантажений у форматі PDF, для
підтвердження іншої інформації відповідно до законодавства, яку замовник вважає
за необхідно включити:
1. Статут або інший установчий документ.
2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
3. Паспорт (для фізичних осіб).
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4. Свідоцтво або витяг про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи
єдиного податку.
5. Ліцензія на право займатися відповідною діяльністю (якщо передбачено чинним
законодавством). За відсутності документу, який вимагається цим пунктом Учасник
повинен надати лист - роз’яснення з посиланням на чинне законодавство.
6. Довідка в довільній формі щодо додержання учасником заходів із захисту довкілля при
виконанні замовлення.
Директор ТОВ «ХЕРСОН ФАРМА-ОПТ»

Хладикова Т.Ю.
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Додаток № 6
Проект
ДОГОВІР
про закупівлю товарів за державні кошти № _________
м. Миколаїв

«___» __________ 2018 року

Миколаївська обласна
клінічна лікарня Миколаївської обласної ради в особі
в.о.головного лікаря Римара Петра Івановича, що діє на підставі Статуту (далі «ЗАМОВНИК
ТОРГІВ - ПЛАТНИК») з однієї сторони, Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕРСОН
ФАРМА-ОПТ» в особі директора Хладикової Тетяни Юріївни, що діє на підставі Статуту, (далі
«ПОСТАЧАЛЬНИК»), з другої сторони, разом Сторони, уклали цей договір про таке (далі
Договір):
I. Предмет Договору
1.1. «ПОСТАЧАЛЬНИК» зобов'язується липень-грудень 2018 року поставити «ЗАМОВНИКУ
ТОРГІВ - ПЛАТНИКУ» товар, зазначений в підпункті 1.2. даного Договору, «ЗАМОВНИК
ТОРГІВ - ПЛАТНИК» прийняти та оплатити такий товар код ДК 021:2015 – 33600000
фармацевтична продукція (розчини для контрасту).
1.2. Найменування товару, якій «ПОСТАЧАЛЬНИК» передає у власність «ЗАМОВНИКА ТОРГІВ
- ПЛАТНИКА», згідно цього Договору, зазначені у Специфікації (Додаток № 1 до Договору).
Кількість товарів зазначена у Специфікації (Додаток № 1) до цього Договору.
II.
Якість товарів
2.1.
«ПОСТАЧАЛЬНИК» повинен поставити «ЗАМОВНИКУ ТОРГІВ - ПЛАТНИКУ» товари,
якість яких відповідає рівню, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території
України, а також умовам нормативно-технічній документації. Термін придатності товару на
момент поставки повинен становити не менше 70% від загального терміну придатності товару.
2.2.
Товар, що постачається повинен бути належним чином зареєстрований в Україні,
відповідати медико-технічним і якісним характеристикам, що підтверджується документами.
2.3.
Якщо протягом терміну придатності товар виявиться дефектним або таким, що не
відповідає умовам договору, «ПОСТАЧАЛЬНИК» повинен замінити дефектний товар протягом
тижня. Всі витрати, що пов’язані із заміною товару неналежної якості, несе «ПОСТАЧАЛЬНИК».
2.4.
Пакування та маркування повинно бути у відповідності до стандартів – таким що
забезпечує можливість завантаження, розвантаження, тримання та зберігання.
Ціна Договору
3.1. Ціна цього Договору становить _______ грн. (_________), з ПДВ в сумі _________ грн.
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
Зміна зазначених в договорі цін на товари в зв’язку із зміною зафіксованого сторонами курсу
валют може застосовуватись для кожної окремої партії товарів, які реалізуються за цим
договором. Змінені відповідно до цього порядку ціни на товари сторони зазначають в додаткових
угодах до договору закупівлі.
III.

IV.
Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів «ЗАМОВНИКОМ
ТОРГІВ - ПЛАТНИКОМ» на банківський рахунок «ПОСТАЧАЛЬНИКА» за фактично надані
товари на підставі видаткової накладної, яку «ПОСТАЧАЛЬНИК» надає «ЗАМОВНИКУ ТОРГІВ
- ПЛАТНИКУ».
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4.2. «ЗАМОВНИК ТОРГІВ - ПЛАТНИК» сплачує «ПОСТАЧАЛЬНИКУ» кошти за видатковою
накладною в повному обсязі на протязі 5-ти банківських днів після поставки товару на адресу
«ЗАМОВНИКА ТОРГІВ - ПЛАТНИКА».
V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки товарів липень-грудень 2018р. Поставка здійснюється протягом 3 календарних
днів з моменту отримання заявки в обсягах, що зазначені в заявці.
5.2. Місце поставки товару – м. Миколаїв, вул. Київська, 1, аптечний склад. Постачання товару
здійснюється за рахунок «ПОСТАЧАЛЬНИКА».
VI. Права та обов'язки сторін
6.1. «ЗАМОВНИК ТОРГІВ - ПЛАТНИК» зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;
6.1.2. Приймати
поставлені
товари згідно з оформленими в установленому порядку
документами: товаро-транспортною накладною, видатковою накладною, сертифікатами якості.
6.2. «ЗАМОВНИК ТОРГІВ - ПЛАТНИК» має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань «ПОСТАЧАЛЬНИКОМ»,
повідомивши про це його у строк 5 (п’ять) робочих 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 накладну або видаткову накладну «ПОСТАЧАЛЬНИКУ» без здійснення оплати
в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2.розділу IV цього Договору
(відсутність печатки, підписів тощо).
6.3. «ПОСТАЧАЛЬНИК» зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товару, 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 товари;
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням «ЗАМОВНИКА ТОРГІВ ПЛАТНИКА»;
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань «ЗАМОВНИКОМ ТОРГІВ - ПЛАТНИКОМ»
«ПОСТАЧАЛЬНИК» має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це інші
Сторони у строк 5 (п’ять) робочих днів.
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. У разі несвоєчасного постачання товару «ПОСТАЧАЛЬНИК» повинен сплатити
«ЗАМОВНИКУ ТОРГІВ - ПЛАТНИКУ» штраф 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. Кошти, отримані від сплати штрафу, зараховуються до доходів загального фонду
бюджету м.Миколаєва.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: кожна Сторона несе
відповідальність за неналежне виконання винятково своєї частини зобов`язань за цим Договором.
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
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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 3 (трьох) робочих днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які
видаються Державними органами, що уповноважені видавати такі документи (Міністерство
охорони здоров’я України, Міністерство з надзвичайних ситуацій України тощо).
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60
(шістдесят) 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.
Х. Розірвання договору.
10.1. Зміна та розірвання договору в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не
передбачено законом або договором. Договір може бути розірвано тільки за спільною згодою
сторін,шляхом проведення переговорів.
10.2. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати
пропозиції про це другій стороні за договором.
10.3. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у 20-ти строк
після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.
10.4. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі
неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована
сторона має право передати спір на вирішення суду.
10.5. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або
розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не
встановлено за рішенням суду.
XІ. Строк дії договору
11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2018р. та до повного
виконання Сторонами своїх зобов'язань.
11.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
11.3. Строк дії цього Договору може бути продовжено відповідно до вимог ст.36 п.5 Закону
України «Про публічні закупівлі»: дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк,
достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не
перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо
видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
11.4. Із закінченням строку дії договору в односторонньому порядку буде вважати договір
закритим, про що направляє повідомлення учаснику (стороні).
XП. Інші умови
12.1. Умови Договору не повинні відрізнятися від змісту пропозиції (у тому числі ціни за одиницю
продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору
про закупівлю до повного виконання зобов’язань Сторонами, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більш як 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
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суми, визначеної у договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі 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 у 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 у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни
залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і
нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;
8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини 5 статті 36 Закону України від «Про
публічні закупівлі».
12.2. В відповідності до ст. 23 п. 1 Бюджетного кодексу України, будь які бюджетні зобов'язаннями
ти платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення на
2018 рік.
12.3. Усі доповнення до Договору складаються у письмовій формі, підписуються сторонами і є
чинними протягом усього терміну дії Договору, якщо інше не передбачене умовами доповнення
або чинним законодавством.
12.4. У випадку змін юридичних адрес, номеру розрахункового рахунку, місцезнаходження, інших
реквізитів Сторони зобов’язані у десятиденний термін повідомить один одного про зміни, що
сталися.
XШ. Додатки до договору
13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: Специфікація, що містить найменування, одиницю
виміру, кількість та ціну товару.
XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
«ЗАМОВНИК ТОРГІВ - ПЛАТНИК»

«ПОСТАЧАЛЬНИК»

Миколаївська обласна клінічна лікарня
Миколаївської обласної ради
54058, м. Миколаїв,
вул. Київська, 1
р/р № 35411024746637

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ХЕРСОН ФАРМА-ОПТ»
73000, м.Херсон, проспект 200-річчя
Херсона, буд. 43, к.86

ГУ ДКСУ в Миколаївській області
МФО 826013
Код ЄДРПОУ 01998383
Тел.. (0512) 41-79-79
Електронна адреса – nob1948@i.ua

Код ЄДРПОУ 37632128,
МФО 328168
р/р 26009699101 в ПАТ «Марфін Банк»,
тел.: (0552) 41-36-21
Директор ТОВ «Херсон Фарма-Опт»
__________________ Хладикова Т.Ю.

В.о.головного лікаря
П.І.Римар
м.п.
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Додаток № 1
СПЕЦИФІКАЦІЯ
до договору № _____ від «___»___2018р.
Найменування
МНН

Торгівель
на назва

№
пп

Од.вим

Кількі
сть
закупі
влі
упако
вок

Ціна за
упаковку,
грн.. без
ПДВ

Ціна за
упаковку,
грн.. з ПДВ

Загальна
вартість
без ПДВ

Загальна
вартість
з ПДВ

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (з ПДВ):

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПЛАТНИК:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ХЕРСОН ФАРМАОПТ»
73000, м.Херсон, проспект 200-річчя
Херсона, буд. 43, к.86
Код ЄДРПОУ 37632128,
МФО 328168
р/р 26009699101 в ПАТ «Марфін Банк»,
тел.: (0552) 41-36-21

Миколаївська обласна клінічна лікарня
Миколаївської обласної ради
м. Миколаїв, 54058, вул. Київська, 1
р/р 35411024746637
в ГУ ДКСУ у Миколаївській області
МФО 826013
код ЄДРПОУ01998383
тел. (0512)41-79-79
Електронна адреса – nob1948@i.ua

Директор ТОВ «Херсон Фарма-Опт»
__________________ Хладикова Т.Ю.

В.о.головного лікаря
П.І.Римар
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