Запит
щодо участі у конкурсі із визначення постачальника (виконавця) при здійсненні закупівлі
1.Замовник:
1.1.Найменування:
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта», Донецька дирекція
УДППЗ «Укрпошта»
1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22020055
1.3.Місцезнаходження: вул. Артема,72, м. Донецьк, 83001
1.4.Реєстраційний рахунок замовника: 260073072067
1.5.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище,
ім’я по-батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв’язку, e-mail): начальник служби охорони праці Червонюк
Тетяна Андріївна. 83001, м. Донецьк, вул. Артема,72, кімната 306, тел. (062) 304-24-37;
067-400-84-40.
2.Адреса веб-порталу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.ukrposhta.com
3.Інформація про проведення конкурсу наведена у Додатку № 5 цього Запиту.
4.Інформація про предмет закупівлі:
4.1.Найменування предмета закупівлі: 21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші, а саме:
медпрепарати для аптечок
4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання конкурсних
пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри - технічна
специфікація – Додаток №1 цього запиту
4.3.Сnрок поставки товарів або надання послуг: березень - грудень 2013 року.
5.Основні умови договору: Додаток № 3 до запиту.
6.Строк дії конкурсних пропозицій: 30 календарних днів;
7.Подання конкурсних пропозицій:
7.1.Місце та спосіб подання: м. Донецьк, 83001, вул. Артема, 72, кім. № 219, (другий
поверх), Особисто або поштою.
7.2.Строк: до 10 год. 00 хв. «20» березня 2013 року.
7.3.Замовник залишає за собою право змінити запит, або відкликати його, про що обов’язково
повідомляються учасники, яким надано запит. Строк подання конкурсних пропозицій, у разі
внесення змін до запиту, змінюється, з метою надання учасникам можливості внесення змін
до конкурсної документації, про що обов’язково повідомляються учасники, яким відправлено
запит.
7.4.Всі витрати Учасника, пов’язані із збиранням документів, складанням та направленням
конкурсної пропозиції несе Учасник. У разі якщо Учасника не визначено переможцем, Запит
змінено або відкликано, витрати Учасника, пов’язані із збиранням документів, складанням та
направленням конкурсної пропозиції останньому не компенсуються.
8. Перелік документів, що має бути поданий учасником (в конверті з конкурсними
пропозиціями):
8.1. Реєстр документів. (згідно Додатку № 6)
8.2. Конкурсна пропозиція (згідно Додатку № 2 ).
8.3. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника
учасника процедури закупівлі щодо підпису документів конкурсної пропозиції
підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю;
8.4. Оригінал Довідки відповідного органу з питань банкрутства про те, що Учасника не
визначено у встановленому порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна
процедура, дійсної не більше місячної давнини на дату розкриття конкурсної пропозиції;
8.5. Копію Свідоцтва про державну реєстрацію або копію витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
8.6. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб), для фізичних осіб – копія паспорту та
ідентифікаційного номера.
8.7. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість або єдиного податку.
8.8. Копія Статуту або іншого установочного документу.
8.9. Документи, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю
відповідно до чинного законодавства, а саме: копія виписки з протоколу засновників, копія
наказу про призначення на посаду, копія довіреності.
8.10. Основні умови договору про закупівлю у відповідності до Додатку № 3 цього запиту.

Додаток №1
до запиту
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Препарати фармацевтичні, інші, а саме: медпрепарати для аптечок

1. ОПИС ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ
1. Препарати фармацевтичні, інші, а саме: медпрепарати для аптечок для об'єктів поштового
зв'язку мають відповідати таким медико-технічним вимогам:
- препарати фармацевтичні, інші, а саме: медпрепарати для аптечок мають бути належним чином
зареєстрованими в Україні;
- термін придатності препаратів фармацевтичних, інших, а саме: медпрепаратів для аптечок на момент
поставки має становити не менше 12 місяців від визначеного виробником терміну придатності;
- форма випуску препаратів зміні не підлягає;
- до кожного препарату фармацевтичного, що реалізується, додається інструкція про застосування
фармацевтичного препарату, яка повинна містити: назву фармацевтичного препарату; загальну
характеристику (хімічну назву, основні фізико-хімічні властивості, склад); відомості про
фармакологічні властивості; показання для застосування; протипоказання; взаємодію з іншими
лікарськими засобами; способи застосування та дози; побічну дію; запобіжні заходи; форми випуску;
умови та строки зберігання; умови відпуску (ст. 12 Закону України «Про лікарські засоби»).
2. Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам
конкурсної документації має бути підтверджена такими документами:
– копією реєстраційного посвідчення або свідоцтвом про реєстрацію МОЗ України;
– копією сертифікатів якості, виданого виробником на кожну серію товару, завірених
печаткою Виробника.
3. Постачальник забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час
перевезення від місця відвантаження до місця поставки.
4. Постачальник повинен мати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для виконання
даних медико-технічних вимог (необхідне обладнання, складські приміщення, придатні для зберігання
окремих видів препаратів фармацевтичних, інших, транспорт тощо).

Кількість: 21 найменування
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Назва

кількість

2

3

Бинт стерильний 5x10 см
Вата гігроскопічна 25 г
Лейкопластир бактерицидний 6x10 см
Перекис водню 3% 40 мл. – №1
Розчин йоду спиртовий 5% – 20 мл
Спиртовий розчин діамантової зелені 1% – 20 мл
Валідол – №10
Екстракт валеріани, таб./обол. 20 мг – №50
Корвалмент капс. 0,1 г – №10
Анальгін – №10
Розчин аміаку 10%
Лоперамид-КМП табл. 2 мг – № 20
Активоване вугілля – №10
Парацетамол 0,2 г – №10
Ацетилсаліцилова кислота таб. 500 мг. – №10
Оксолінова мазь 0,25% 10 г
Бесалол таб. № 6
Корвалол краплі д/перор. заст. 25мл № 1 фл.
Маска марлева чотирьохшарова захисна № 10
Папазол-Дарниця таб. № 10
Прилад д/вимір. артер. тиску цифровий UA-604
ВСЬОГО:

750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
681
750
13
14944

(дата)
(підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності)
Додаток № 2
до запиту

ФОРМА КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
1.Після вивчення Вашого запиту, та на його виконання, ми, уповноважені на підписання
Договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати зазначене, як це буде
обумовлено Замовником у разі акцепту нашої конкурсної пропозиції.
Ми зобов’язуємося виконувати свої зобов’язання відповідно до визначених нами умов
та ціни пропозиції у відповідності до отриманого запиту (з включенням всіх додаткових
витрат, витрат на доставку, податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають
бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України) на загальну суму:
____________________________________ грн. з ПДВ (прописом)
____________________________________ грн. без ПДВ (прописом)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Найменування предмету
закупівлі (частини):

Кількість
одиниць

Бинт стерильний 5x10 см
Вата гігроскопічна 25 г
Лейкопластир бактерицидний
6x10 см
Перекис водню 3% 40 мл. – №1
Розчин йоду спиртовий 5% – 20
мл
Спиртовий розчин діамантової
зелені 1% – 20 мл
Валідол – №10
Екстракт валеріани, таб./обол. 20
мг – №50
Корвалмент капс. 0,1 г – №10
Анальгін – №10
Розчин аміаку 10%
Лоперамид-КМП табл. 2 мг – №
20
Активоване вугілля – №10
Парацетамол 0,2 г – №10
Ацетилсаліцилова кислота таб.
500 мг. – №10
Оксолінова мазь 0,25% 10 г
Бесалол таб. № 6
Корвалол краплі д/перор. заст.
25мл № 1 фл.
Маска марлева чотирьохшарова
захисна № 10
Папазол-Дарниця таб. № 10
Прилад д/вимір. артер. тиску
цифровий UA-604
Загальна вартість пропозиції:

750
750

Ціна за
одиницю
грн. без
ПДВ

ПДВ,
грн

Загальна
вартість,
грн. без
ПДВ

Загальна
вартість,
грн. з
ПДВ

750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
681
750
13
14944

2.Якщо наша пропозиція буде акцептована , ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі
умови, передбачені нашою пропозицію.

3.Ми погоджуємося дотримуватись умов цієї пропозиції 30 календарних днів з дня, що
встановлений у запиті як останній день подання конкурсних пропозицій.
4.Ми згодні дотримуватись умов своєї пропозиції протягом дії договору. Наша пропозиція
буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення
зазначеного терміну.
5.До того часу, поки між нами не буде підписано Договір про закупівлю, буде діяти ця
конкурсна пропозиція та основні умови договору про закупівлю.
(дата)
(підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності)

Додаток № 3
до запиту

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
Предмет Договору

Учасник зобов'язується поставити у 2013 р. Замовникові Препарати
фармацевтичні, інші, а саме: медпрепарати для аптечок (далі Товар).

Кількість Товару та
Асортимент, кількість Товару вказані в специфікації до Договору.
вимоги щодо їх якості Якість Товару повинна відповідати вимогам діючих стандартів, які
пред’являються до даного Товару.
Строк (термін)
поставки Товарів

Поставка Товару здійснюється за рахунок і силами Учасника
протягом 3 робочих днів з моменту подання заявки Замовником.

Місце поставки
Товарів

Роздрібна база Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта», адреса:
83009, м. Донецьк, вул. Новоросійська, 5 б.

Порядок здійснення
оплати:

Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після
пред’явлення Учасником рахунку на оплату Товару, протягом 5
банківських днів з моменту поставки Товару.

Особливі умови

Обсяги закупівлі Товарів можуть бути зменшені залежно від
реального фінансування видатків Замовника.

Відповідальність

У випадку порушення строку поставки Товару Учасник сплачує
Замовнику штраф в розмірі 0,5% від суми не поставленого Товару.
У випадку поставки Товару неналежної якості Учасник сплачує
Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості Товару неналежної
якості та протягом 14 робочих днів проводить заміну Товару на
відповідну якість.

Термін дії договору

до 31.12.2013 р.

Ми згодні з тим, що зазначені умови будуть включені до Договору про закупівлю.

………………………..
(підпис)
……………………….
(посада)
………………………..М.П.

Додаток № 4
до запиту
ОФОРМЛЮЄТЬСЯ НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ УЧАСНИКА
(назва, поштові, банківські реквізити, тел../факс учасника)

місто_________________
______________________________(дата прописом)
Довіреність
Цією
довіреністю
уповноважується
_____________(посада,
ПІБ,
паспорт
_____________(серія) №_________, виданий _______________________________(ким) «___»
___________року на право представляти інтереси _____________________ (найменування
учасника закупівлі) під час проведення ________________(назва Замовника) закупівлі
______________(назва предмету закупівлі) з усіма правами, що необхідні для здійснення
такого роду повноважень, в тому числі: подавати заявки, запити та інші документи,
отримувати відповіді на запити, подавати Замовнику конкурсні пропозиції, подавати
роз’яснення щодо змісту конкурсної пропозиції, а також вчиняти інші дії, передбачені
законодавством України для такого роду повноважень та які на думку представника будуть
доцільними
для
правильного
та
ефективного
ведення
справ
від
імені
_________________(найменування учасника).
Довіреність видана строком на _______________ і дійсна до ________________.
_____________Зразок підпису уповноваженої особи.
_____________(посада та ПІБ керівника учасника)
_____________підпис керівника учасника
М.П. (за наявності)*
* у випадку, якщо учасник є фізичною особою – підприємцем та не має печатки, довіреність
повинна бути засвідчена нотаріально.

Додаток № 5
до запиту
Інформація про проведення конкурсу із визначення постачальників (виконавців) при
здійсненні закупівлі Препарати фармацевтичні, інші, а саме: медпрепарати для аптечок
1. Конкурсна комісія визначає переможця конкурсу з числа учасників, конкурсні пропозиції
яких подані та оформлені у відповідності до запиту, на основі критеріїв і методики оцінки,
зазначених у запиті.
2. Замовник та учасники не можуть ініціювати переговори з питань внесення змін до змісту
поданої конкурсної пропозиції .
3. Замовник відхиляє конкурсну пропозицію, у разі якщо:
1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у запиті;
2) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладання договору
про закупівлю;
3) учасник визначений у встановленому законом порядку банкрутом та відповідно нього
відкрита ліквідаційна процедура;
4) конкурсна пропозиція не відповідає умовам запиту;
5) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
6) пропозиція подана учасником, який є пов’язаною особою з іншими учасниками конкурсу:
3.1. Замовник відміняє закупівлю та відкликає Запити, у разі:
1) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг або скорочення видатків
на здійснення закупівлі;
2) виявлення факту змови учасників;
3) ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником
на фінансування закупівлі;
4) здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;
5) до оцінки допущено менш двох конкурсних пропозицій.
4. За результатами оцінки конкурсних пропозицій учасників, конкурсною комісією
складається протокол, в якому міститься
висновок про визначення постачальника
(виконавця) при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг без застосування процедур,
передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», конкурсна
пропозиція якого визначена як найбільш економічно вигідна, тобто така, яка відповідає всім
критеріям та умовам, визначеним у запиті, та визнана найкращою за результатами оцінки
конкурсних пропозицій.
5. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до
органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.
6. У разі необхідності, Замовник може звертатись до експертних чи інших установ,
підприємств чи організацій із запитами щодо надання висновків, необхідних для прийняття
рішень про визначення переможця конкурсу, а учасник згоден з тим, що інформація, наведена
ним у конкурсній пропозиції може бути використана замовником з цієї метою.
7. Про прийняття рішення щодо відхилення конкурсних пропозицій, визначення переможця,
відміни закупівлі, комісія повідомляє учасників протягом 5 робочих днів, з дня прийняття
рішення.

Додаток № 6
до запиту
РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ,
НАДАНИХ У СКЛАДІ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ**

№
з/п

Найменування документу

(

№ сторінки

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*.)

Примітки:
**Реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів подається на бланку
Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має).
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним
законодавством

Додаток №7
до запиту

Зразок оформлення конверту, у якому подається конкурсна пропозиція

Повне найменування учасника
Код за ЄДРПОУ
Адреса (місцезнаходження)
Телефон

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ
на закупівлю: препаратів фармацевтичних, інших, а саме: медпрепаратів для аптечок

Українське державне підприємство
поштового зв’язку «Укрпошта»,
Донецька дирекція
83001, м. Донецьк, вул. Артема, 72
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