
Зміни №1 

до тендерної документації №ІСВ 3.1.11. 

«Медичне обладнання та вироби медичного призначення  для оснащення ЗОККД» 

 

Шановні пані та панове! 

Відповідно до пункту 8 Розділу І «Інструкції учасникам» інформуємо, що до тендерної 

документації №ІСВ 3.1.11«Медичне обладнання та вироби медичного призначення  для 

оснащення ЗОККД»внесено наступні зміни: 
 

1. Підпункти 22.1. ІУТ та 25.1. ІУТ Розділу ІІ «Інформаційна карта тендерної документації» 

викласти в новій редакції: 

пп. 22.1 ІУТ 

 

Виключно з метою подання тендерних пропозицій адреса Покупця:  

До уваги: Гуштан Іван Іванович, заступник голови Комісії з відбору 

консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг або 

Рошко Наталія Михайлівна, секретар Комісії з відбору 

консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг. 

Адреса:  пл. Народна, 4.  

Поверх/кімната: 2 поверх, каб. 205.  

Місто:Ужгород.  

Поштовий індекс:88008.  

Країна: Україна.  

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій:  
Дата:10жовтня 2018 року. 

Час:  11:00 за місцевим часом. 

Учасники торгів не можуть подавати Тендерні пропозиції в 

електронному вигляді. 

пп. 25.1 ІУТ Відкриття Тендерних пропозицій відбудеться за адресою:  

Адреса:   пл. Народна, 4  

Поверх/кімната: 2 поверх, каб. 205.  

Місто: Ужгород. 

Країна:   Україна. 

Дата:10жовтня 2018 року. 

Час:  11:00 за місцевим часом. 

Учасники торгів будуть мати можливість візуально спостерігати за 

своїми тендерними пропозиціями весь час з моменту подання до 

розкриття пропозицій. 

 

2.  Пункт 6 «Запрошення до участі у торгах» викласти в наступній редакції: 

«6. Тендерні пропозиції повинні бути доставлені на зазначену нижче адресу до10 жовтня 

2018 року, 11.00 год.Проведення торгів у електронному вигляді не дозволяється.  

Пропозиції, що надійшли пізніше зазначеного терміну, будуть відхилені. Тендерні пропозиції 

будуть відкриті публічно у присутності призначених представників учасників торгів та будь-

яких інших осіб, які виявлять бажання бути присутніми, за зазначеною нижче адресою, до10 

жовтня 2018 року, 11.00 год.» 

 
3. Підпункт 32.1. ІУТ Розділу ІІ «Інформаційна карта тендерної документації» викласти в 

новій редакції: 

пп. 32.1 ІУТ 

 

Валюта, яка використовується з метою оцінювання та порівняння 

тендерних пропозицій, через конвертацію цін всіх тендерних 

пропозицій, виражених у різних валютах, у єдину валюту: 

Українська гривня (UAH). 

Джерело курсу обміну валют: офіційний сайт Національного банку 

України (НБУ) - http://www.bank.gov.ua.. 

http://www.bank.gov.ua/


Дата, на яку визначається курс обміну валют: 27.09.2018. 

У випадку, коли обмінні курси у вказаному джерелі недоступні на цю 

дату, будуть використовуватися найновіші доступні курси валют з 

того ж джерела, зокрема ті, що були попередньо цієї дати. 

 

Просимо підтвердити отримання цього документа «Зміни №1» факсом або 

електронною поштою на адресу uoz@uoz-zak.gov.uaабо zakarpatwb@uoz-zak.gov.ua. 
 


