ЗВІТ
про укладені договори
UA-2018-02-12-002630-b

1. Дата укладення договору:

12 лютого 2018 00:00

2. Номер договору:

№67

3. Найменування замовника

КУ Болградська центральна районна лікарня

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

01998710

5. Місцезнаходження замовника:

68702, Україна, Одеська обл., Болград, вул.
Ізмаїльська, 71,75

6. Найменування постачальника товарів,
виконавця робіт чи надавача послуг (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи), з яким
укладено договір:

Приватне підприємство «САНА КО»

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
31117042
номер облікової картки платника податків
постачальника товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг:
8. Місцезнаходження постачальника
65039, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул.
товарів, виконавця робіт чи надавача
Артилерійська, 3
послуг (для юридичної особи) або місце
0482338318
проживання (для фізичної особи) та номер
телефону, телефаксу:

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015 Код 33600000-6 «фармацевтична
продукція» (Адреналін (Epinephrine), Анальгін
(Metamizole sodium), Аміцил (Amikacin), Атропін
сульфат (Atropine), Аспаркам (Potassium and
magnesium aspartate), Ацетил солицилова
кислота (Acetylsalicylic acid), Амінокапронова
кислота (Aminocaproic acid), Вікасол
(Menadione), Верапаміл (Таблетки) (Verapamil),
Верапаміл (розчин для ін’єкцій) (Verapamil),
Гепарин (Heparin sodium), Гентаміцин
(Gentamicin), Дексаметазон (Dexamethasonе),
Дибазол (Mebendazole), Димедрол
(Diphenhydramine hydrochloride), Дицинон
(Etamsylate), Дигоксин (Digoxin), Дофамін
(Dofamine), Етамзілат (Etamsilat), Еуфілін-Н
(Theophylline),Ібупрофен (Ibuprofen), Кальцій
глюконат (Calcium gluconate), Кардіомін
(Nikethamide), Кардарон (Amiodarone), Кетолонг
(Ketorolac), Клопідогрель (Clopidogre),
Левоміцетин (таблетки)
(Chloramphenicol),Лідокаїн гідро хлорид
(Lidokain hydrochloride), Лізінесцінат (Lysine),
Магнія Сульфат (Magnesium sulfate),
Метоклопромід (Metoclopromidum), Метопролол
(Metoprolol),Натрій аденозітрифосфат
(Adenosine), Нітрогліцерин (Glycerol), Ніфедипін
(Nifedipi), Натрія хлорид (для приготування
розчинів) (Sodium chloride), Нейроксон
(Сiticoline), Но-х-ша (Drotaverine), Папаверин
(Papaverine), Платифілін (Platifillinе), Піроцетам
(Pirocetam), Перекис водню (Hydrogen peroxide),
Преднізалон (Prednisolone), Йод (Iodiune),
Брильянтовий зелений (Ethanol), Ренальган
(Pitofenone and analgesics), Реосорбілакт
(Electrolytes), Сальбутамол (Salbutamol),
Строфантин (G-strophanthin), Супрастин
(Chloropyraminе), Сульфаціл-натрія
(Sulfacetamide), Трисоль (Electrolytes), Вугілля
активоване (Electrolytes), Фармадипін
(Nifedipine), Фуросемід (Furosemidе),
Цефатоксим (Cefataxim); Ваксигрип (influenza,
inactivated, split virus or surface antigen).

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів,
робіт чи послуг

11.
Кількість
товарів,
робіт чи
послуг

12. Місце
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

13. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

ДК 021:2015 Код 33600000-6 «фармацевтична продукція» 815 уп
(Адреналін (Epinephrine), Анальгін (Metamizole sodium),
Аміцил (Amikacin), Атропін сульфат (Atropine), Аспаркам
(Potassium and magnesium aspartate), Ацетил солицилова
кислота (Acetylsalicylic acid), Амінокапронова кислота
(Aminocaproic acid), Вікасол (Menadione), Верапаміл
(Таблетки) (Verapamil), Верапаміл (розчин для ін’єкцій)
(Verapamil), Гепарин (Heparin sodium), Гентаміцин
(Gentamicin), Дексаметазон (Dexamethasonе), Дибазол
(Mebendazole), Димедрол (Diphenhydramine
hydrochloride), Дицинон (Etamsylate), Дигоксин (Digoxin),
Дофамін (Dofamine), Етамзілат (Etamsilat), Еуфілін-Н
(Theophylline),Ібупрофен (Ibuprofen), Кальцій глюконат
(Calcium gluconate), Кардіомін (Nikethamide), Кардарон
(Amiodarone), Кетолонг (Ketorolac), Клопідогрель
(Clopidogre), Левоміцетин (таблетки)
(Chloramphenicol),Лідокаїн гідро хлорид (Lidokain
hydrochloride), Лізінесцінат (Lysine), Магнія Сульфат
(Magnesium sulfate), Метоклопромід (Metoclopromidum),
Метопролол (Metoprolol),Натрій аденозітрифосфат
(Adenosine), Нітрогліцерин (Glycerol), Ніфедипін
(Nifedipi), Натрія хлорид (для приготування розчинів)
(Sodium chloride), Нейроксон (Сiticoline), Но-х-ша
(Drotaverine), Папаверин (Papaverine), Платифілін
(Platifillinе), Піроцетам (Pirocetam), Перекис водню
(Hydrogen peroxide), Преднізалон (Prednisolone), Йод
(Iodiune), Брильянтовий зелений (Ethanol), Ренальган
(Pitofenone and analgesics), Реосорбілакт (Electrolytes),
Сальбутамол (Salbutamol), Строфантин (G-strophanthin),
Супрастин (Chloropyraminе), Сульфаціл-натрія
(Sulfacetamide), Трисоль (Electrolytes), Вугілля
активоване (Electrolytes), Фармадипін (Nifedipine),
Фуросемід (Furosemidе), Цефатоксим (Cefataxim);
Ваксигрип (influenza, inactivated, split virus or surface
antigen).

68702,
Україна,
Одеська
область, м.
Одеса, вул.
Ізмаїльська,
71,75

14. Інформація про технічні та якісні
характеристики товарів, робіт чи послуг:

Відсутня

15. Ціна договору:

150 990,00 UAH з ПДВ

16. Строк дії договору:

від 12 лютого 2018
до 31 грудня 2018

17. Ідентифікатор договору

UA-2018-02-12-002630-b-c1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг

по 31
грудня
2018

18.
Одиниця
виміру

19. Ціна
за
одиницю

ДК 021:2015 Код 33600000-6 «фармацевтична продукція» (Адреналін
(Epinephrine), Анальгін (Metamizole sodium), Аміцил (Amikacin), Атропін
сульфат (Atropine), Аспаркам (Potassium and magnesium aspartate), Ацетил
солицилова кислота (Acetylsalicylic acid), Амінокапронова кислота
(Aminocaproic acid), Вікасол (Menadione), Верапаміл (Таблетки) (Verapamil),
Верапаміл (розчин для ін’єкцій) (Verapamil), Гепарин (Heparin sodium),
Гентаміцин (Gentamicin), Дексаметазон (Dexamethasonе), Дибазол
(Mebendazole), Димедрол (Diphenhydramine hydrochloride), Дицинон
(Etamsylate), Дигоксин (Digoxin), Дофамін (Dofamine), Етамзілат (Etamsilat),
Еуфілін-Н (Theophylline),Ібупрофен (Ibuprofen), Кальцій глюконат (Calcium
gluconate), Кардіомін (Nikethamide), Кардарон (Amiodarone), Кетолонг
(Ketorolac), Клопідогрель (Clopidogre), Левоміцетин (таблетки)
(Chloramphenicol),Лідокаїн гідро хлорид (Lidokain hydrochloride),
Лізінесцінат (Lysine), Магнія Сульфат (Magnesium sulfate), Метоклопромід
(Metoclopromidum), Метопролол (Metoprolol),Натрій аденозітрифосфат
(Adenosine), Нітрогліцерин (Glycerol), Ніфедипін (Nifedipi), Натрія хлорид
(для приготування розчинів) (Sodium chloride), Нейроксон (Сiticoline), Но-хша (Drotaverine), Папаверин (Papaverine), Платифілін (Platifillinе),
Піроцетам (Pirocetam), Перекис водню (Hydrogen peroxide), Преднізалон
(Prednisolone), Йод (Iodiune), Брильянтовий зелений (Ethanol), Ренальган
(Pitofenone and analgesics), Реосорбілакт (Electrolytes), Сальбутамол
(Salbutamol), Строфантин (G-strophanthin), Супрастин (Chloropyraminе),
Сульфаціл-натрія (Sulfacetamide), Трисоль (Electrolytes), Вугілля активоване
(Electrolytes), Фармадипін (Nifedipine), Фуросемід (Furosemidе), Цефатоксим
(Cefataxim); Ваксигрип (influenza, inactivated, split virus or surface antigen).

уп

