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На № 314/1 ВІД 27.04.2020 р.

ГО «Інститут аналітики та адвокації» 
36000, м. Полтава, вул. Гоголя, 12, оф.501 
iaa.request@gmail.com

На Ваше звернення № 314/1 від 27.04.2020 р. КНП «Гадяцька ЦРЛ» повідомляє 
наступне:

На веб-порталі https://prozorro.gov.ua/ КНП "Гадяцька центральна районна лікарня" 
(надалі -  Замовник), оприлюднено звіт про укладений договір код згідно ДК 021:2015: 
33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (33586 Система 
моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта / монітор пацієнта ЮМ-300-С-15 ), 
очікуваною вартістю \§\  500,00 грн., ГО номер закупівлі иА-2020-04-22-000686-с.

1. Стосовно номенклатури закупленого товару в звіті та договорі повідомляємо:
При оприлюдненні звіту про укладений договір було надано специфікацію, де вказано 
модель монітора пацієнта ЮМ-300-С-15, яка, в свою чергу, передбачає в комплекті поставки 
додаткове обладнання, а саме капнограф та комплект аксессуарів для капнографа. Крім того 
27 квітня 2020 року було укладено та оприлюднено додаткову угоду, де предмет договору 
доповнено комплектацією поставки (посилання: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-22- 
000686-с). Тому номенклатуру закупленого товару в звіті та договорі конкретизовано і 
норм Закону України "Про публічні закупівлі" не порушено.

2. Стосовно строків оприлюднення звіту про виконання договору повідомляємо: 
Відповідно до пп.12 п. 1 статті 10 Закону України "Про публічні закупівлі" (із змінами, 
що вступили в дію з 19.04.2020 року) звіт про виконання договору оприлюднюється 
протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його 
виконання сторонами, або його розірвання. По перше, так як закупівлю оголошено після 
19.04.2020 року, то секретар тендерного комітету керувалась саме цією нормою. По друге, 
оприлюднення Звіту в Ргогогго після виконання сторонами зобов’язань до моменту 
завершення строку дії договору, ще не означає, що цей договір автоматично перестає діяти з 
дати оприлюднення звіту. Звіт оприлюдено 30.04.2020 р., тобто строки не порушено. 
Додатки: копії рахунку та накладної за договором №7-54 від 22.04.2020 р.

О.І. Басараб

З повагою:

В.о. директора
Виконавець: Сліпченко Ніна 
тел .(05354) 2-06-15
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Увага! Сплата даного рахунку означай згоду із умовами поставки товару.

Повід омлет .я про оплату с обов'язковим, в іншому випадку но гарантуєтеся наявність товару на складі. Товар відвантажується за фактом 
надходження коштів на р/р Постачальника, самовивозом, при наявності довіреності та паспорту.
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Видаткова накладна N& 7- 54
(Продаж покупцю)
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Постачальник : ТО  В iVlT СКЛАД ТОВ 
ЄДРПОУ 43112241
ІВAN: UA463052990000026006026805510
МФО 3052S9 Столична філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ІПН 431122426556
01103, м.Київ, вул.Михайла Бойчука,буд.43,оф.2

Покупець: Комунальне некомерційне підприємство
«Гадяцька центральна районна лікарня» 

Гадяцької районної ради
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Товар Кіл-
ть. Од. Ц іиа,грн . С ум а,гри.

1 >( 1 Монітор націє нта ІОМ-ЗОО-С-15 1 Шт, 191 500,00 191 500,00

Сума без ЛДВ: 191500,ОСТ

Всього найменувань 1 , на суму 191500,00 гри.
Сто дев'яносто одна тисяча п'ятсот гривень 00 коп.
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