ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
комунальне некомерційне підприємство
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Відповідно до частини 4 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015
року №922 зі змінами Замовники можуть проводити попередні ринкові консультації з метою
аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб’єктів
господарювання. Такі рекомендації та інформація можуть використовуватися замовником під
час підготовки до проведення закупівлі, якщо вони не призводять до порушення статті 5 цього
Закону. Консультації з ринком можуть проводитися через електронну систему закупівель
шляхом надсилання запитань замовником та отримання відповідей від суб’єктів
господарювання або шляхом організації відкритих зустрічей з потенційними учасниками.
Проведення попередніх ринкових консультацій замовником не вважається участю суб’єктів
господарювання у підготовці вимог до тендерної документації.
Тендерний комітет комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна
лікарня швидкої медичної допомоги» звертається до учасників щодо надання остаточних
цінових пропозицій (з урахуванням ставки оподаткування) на медичні вироби згідно додатків
до листа (додаються).
Основні вимоги:
Місце поставки товарів: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ
ШМД»
Умови оплати: післяоплата протягом ЗО календарних днів з дня отримання товарів.
Строк поставки товарів до 20.12.2020 року
Цінові пропозиції просимо додатково надіслати на електронну пошту: mklshmd@ukr.net
09.06.2020 року до 15 години за київським часом.
Додатково інформація розміщена на сайті: https://mklshmd.com.ua

Консультація відбудеться за особистої присутності представників учасників у 15 годині
10.06.2020 року у приміщенні Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної
допомоги. У разі неможливості особистої присутності консультація за бажанням представника
може здійснюватися за допомогою конференції Zoom.
Додаткова інформація за телефоном: (0432) 664039

