
 

ЗАПРОШЕННЯ 

до участі в переговорах 
 

Департамент охорони здоров’я Закарпатської обласної державної 

адміністрації, що знаходиться за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, Закарпатська 

область, 88000 (далі - Замовник), планує здійснити закупівлю за ДК 021:2015:  33110000-

4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної 

медицини за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник (код НК 024:2019 – 40761 — 

Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) (Апарат ультразвукової 

діагностики) (далі - Закупівля), очікувана кількість (обсяг) товарів становить  – 8 

одиниць. 

Замовник планує проведення Закупівлі шляхом оприлюднення звіту про договір 

про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно 

до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

19)» №530-IX від 17.03.2020 (далі – Закон), Постанови КМУ «Деякі питання закупівлі 

товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 

території України» від 20.03.2020 р. № 225 (із змінами) (далі – Постанова), Порядку  

проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію 

спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою КМУ від 20 

березня 2020 р. № 225 (із змінами) та відповідно до Переліку затвердженого постановою 

КМУ від 20 березня 2020 р. №225 (із змінами) (далі – Перелік) та запрошує Вас прийняти 

участь у переговорах. 

 

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі 
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам 

чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної 

політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного 

законодавства. 

1. Кількість (обсяг) товарів – 8 одиниць. 

2. Строк поставки товарів або виконання робіт чи послуг – не більше 60 днів днів з 

дня укладання договору про закупівлю. 

3. Місце постачання: за адресами комунальних некомерційних підприємств (закладів 

охорони здоров’я) – отримувачів медичного обладнання згідно переліку, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 23.   

4. Технічні вимоги до Апаратів ультразвукової діагностики наведено в Додатку 2 до 

Запрошення. 

5. Проект договору наведено в Додатку 3 до Запрошення.  

 

Перелік документів, що мають бути подані у складі пропозиції учасника: 
1. Цінова пропозиція в довільній формі, яка містить інформацію про запропонований 

товар, його вартість та строк поставки.  

2. Інформація, що підтверджує доброчесність учасника та відсутність підстав для 

відмови в участі у процедурі закупівлі згідно вимог статті 17 Закону України «Про 

публічні закупівлі» та пункту 6 Порядку, яка надається УЧАСНИКАМИ в довільній формі 

або за примірною формою наведеною в Додатку 1 до Запрошення. 

3. Копія чинного дозволу або ліцензії (або іншого документу, який посвідчує її 

видачу)  на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого 

дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством 



України, або надання відповідної інформації з посиланням на сайт органу ліцензування. 

4. Копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання 

договору. 

5. Погодження щодо наданого Проекту договору. 

 

Цінову пропозицію разом з усіма документами відповідно до переліку надати на 

електронну адресу департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА 

uoz@carpathia.gov.ua до 14.00 години 24 грудня 2020 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Запрошення 

 

Примірна форма 

Довідка (інформація) 

про доброчесність учасника та відсутність підстав для відмови в участі у процедурі 

закупівлі згідно вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та пункту 

6 Порядку  проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів Українивід 20 березня 2020 р. № 225 

(із змінами) 

 

«Ми зазначити найменування Учасника цією довідкою засвідчуємо про доброчесність 

та відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно вимог статті 

17 Закону України «Про публічні закупівлі»*(у разі відсутності таких підстав). 

 

Керівник організації – учасник  

процедури закупівлі або                          ____________________/ __________________ 
інша уповноважена (посадова) особа       (підпис)       МП **      (ініціали та прізвище) 

 

* Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі (участі 

у переговорах) у разі, коли:  

1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, 

дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) 

особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція 

щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття 

рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником 

певної процедури закупівлі; 

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до 

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення; 

3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено 

учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну 

особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за 

вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 

4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався 

до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 

6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді 

вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів 

тендерів; 

5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне 

правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та 

відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому 

законом порядку; 

6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну 

пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури 

закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів 

(зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з 

якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n456


7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або 

участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими 

учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з 

керівником замовника; 

8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом 

та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 

9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої 

статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів); 

10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має 

антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, 

якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи 

перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом); 

11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді 

заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно 

із Законом України "Про санкції"; 

12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено 

учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну 

особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за 

вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими 

формами торгівлі людьми; 

13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо 

розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених 

законодавством країни реєстрації такого учасника. 

 

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі 

закупівлі (участі у переговорах): 

1)учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним 

договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового 

розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - 

протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. 

Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 

другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї 

надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у 

процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він 

сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих 

збитків. 

Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути 

відмовлено в участі в процедурі закупівлі. 

 

** Ця вимога не стосується осіб, які не використовують печатки, згідно з чинним 

законодавством 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1276
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Додаток 2 

до Запрошення 

 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  

за ДК 021:2015: 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, 

стоматології та ветеринарної медицини за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний 

словник (код НК 024:2019 – 40761 — Загальноприйнята ультразвукова система 

візуалізації) (Апарат ультразвукової діагностики) (УКТ ЗЕД 9018120000) 

 

Загальні вимоги: 

1. Предмет закупівлі повинен бути внесений до Державного реєстру медичної 

техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до 

законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому 

законодавством порядку, та мати висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи.  

 На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію 

документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію 

(застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки 

відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, або сертифікат відповідності 

медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно 

вимог технічного регламенту при поставці товару або оригінал гарантійного листа 

довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в 

Україні процедури оцінки відповідності медичного виробу вимогам технічного 

регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент 

поставки товару та копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 

2. Гарантійне сервісне обслуговування предмету закупівлі повинно здійснюватись 

сертифікованими інженерами. Обов’язкове проведення Постачальником кваліфікованого 

навчання працівників по користуванню предметом закупівлі. (надати копію(-ії) 

сертифікату (-ів) інженера(-ів). 

3. Предмет закупівлі повинен бути новим, таким, що раніше не був у використанні 

та виготовлений не раніше 2020 року. (надати гарантійний лист від Учасника). 

4. Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з 

дня підписання акту введення в експлуатацію. (надати гарантійний лист від Учасника). 

5. Наявність інструкції або експлуатаційно-технічної документації українською або 

російською мовами (надати копію інструкції або експлуатаційної документації на 

обладнання). 

ДЕТАЛЬНІ ВИМОГИ 

 

№ 

п/п 

Технічні вимоги,  

характеристики 

Необхідний 

параметр 

―Відповідність‖/ 

―Наявність‖/ 

"Так"/"Ні", з 

посиланням на сторінку 

паспорту, технічного 

опису, специфікації 

поставки, проспектів, 

брошур, інструкції 

користувача тощо 

 

1. Апарат ультразвукової діагностики   марка, модель, 

інше 

 

2.  Основні характеристики ультразвукової системи  

2.1.  Цифрове формування променя Наявність  

2.2.  Діапазон частот, що підтримуються системою, 

не гірше, МГц 

Від 2 до 12,0   



2.3.  Технологія просторово-частотного 

багатопроменевого складеного зображення 
Наявність 

 

2.4.  Рідкокристалічний монітор діагональ, дюймів, 

не менше 
11,6 

 

2.5.  Розподільча здатність, не менше 1024х768  

2.6.  Глибина сканування, см., не менш 24  

2.7.  Збільшення зображення  зони інтересу, раз, не 

менш  
4 

 

2.8.  Наявність вбудованого акумулятора на 2 

години автономної роботи або 2-х вбудованих 

акумуляторів по 60 хв. кожен, не гірше 

Наявність 

 

2.9.  Кількість активних портів для підключення 

датчиків, не менш   
1 

 

2.10.  Захисний чохол або сумка для трансортування Наявність  

3.  Режими  та програми сканування   

3.1.  B-режим Наявність  

3.2.  Дуплексний режим Наявність  

3.3.  Трапецієвидне сканування Наявність  

3.4.  Кольоровий допплер Наявність  

3.5.  Одночасне відображення В-режиму та 

кольорового допплеру 
Наявність 

 

3.6.  Енергетичний допплер Наявність  

3.7.  Автоматична оптимізація зображення або за 

допомогою однієї кнопки 
Наявність 

 

4.  Режими відображення та обробка 

зображення 
 

 

4.1.  Повторне дослідження із збереженими 

налаштуваннями  (пресети користувача) 
Можливість 

 

5.  Типи підтримуваних датчиків:   

5.1.  Конвексні Можливість  

5.2.  Лінійні Можливість  

6. Вимірювання та розрахунки Наявність  

6.1.  Можливість виконання вимірювань Наявність  

7.  Система архівації й передачі даних   

7.1.  Управління зображеннями та ведення бази 

даних пацієнтів 
Наявність 

 

7.2.  Жорсткий диск Наявність  

7.3.  Кінопетля в В-режимі, не менш, кадрів  500  

7.4.  Можливість бездротового підключення до 

комп’ютерної мережі 
Можливість 

 

7.5.  Можливість підключення зовнішного USB 

накопичувачів 
Наявність 

 

7.6.  Формати зображень DICOM, jpeg, Наявність  



7.7.  Формат відео: DICOM  Наявність  

8. Комплектація датчиками   

8.1.  Конвексний датчик  Наявність  

8.1.1  Діапазон частот, МГц, не гірше  2,0-5,0  

8.1.2  Кут огляду, град, не менш 60  

8.1.3  Біопсійний адаптер або направляюча голки Можливість  

8.2.  Лінійний датчик  Наявність  

8.2.1  Діапазон частот, МГц, не гірше  3,0-8,0  

8.2.2  Апертура, не менш, мм 38  

8.2.3  Біопсійний адаптер або направляюча голки Можливість  

9. Ч/б відео – принтер Можливість  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Запрошення 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 

про закупівлю товарів 

для запобігання та лікування корона вірусу (COVID-19) 

м. Ужгород                                                                                           «____»________2020 р. 
  

Департамент охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації, 
в особі ________________________________, який діє на підставі 

_______________________________________ та Положення про Департамент охорони 

здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації від 27.04.2018 №260, 

розташованого за адресою пл. Народна, 4, м. Ужгород, Закарпатська область, 88008, 

Україна, з однієї сторони, (далі - Покупець), з однієї сторони, 

та ___________________________ (далі – Постачальник), в особі директора 

_______________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, 

відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

19)» № 530 – ІХ від 17.03.2020 (далі – Закон), Постанови КМУ «Деякі питання закупівлі 

товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 

території України» від 20.03.2020 р. № 225 (із змінами) (далі – Постанова), Порядку  

проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію 

спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою КМУ від 20 

березня 2020 р. № 225 (із змінами) та відповідно до Переліку затвердженого постановою 

КМУ від 20 березня 2020 р. №225 (із змінами) (далі – Перелік), постанови КМУ від 

16.12.2020 р. №1251 «Про виділення коштів для забезпечення опорних закладів охорони 

здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами 

рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та 

апаратами ультразвукової діагностики» уклали цей договір про таке (далі - Договір): 

  

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Постачальник зобов’язується у 2020 – 2021 році поставити Покупцеві товар код 

ДК 021:2015: 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, 

стоматології та ветеринарної медицини» (код НК 024:2019 – 40761 — 

Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) (Апарат ультразвукової 

діагностики) (УКТ ЗЕД 9018120000) – 8 одиниць) відповідно до умов даного Договору 

(далі - Товар), а Покупець прийняти та оплатити його. 

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) та кількість Товару, визначені у 

Специфікації (Додаток №1 до Договору). 

  

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ 
2.1. Постачальник повинен передати Товар, передбачений цим договором, якісні 

характеристики якого повинні відповідати вимогам нормативно-технічної документації, 

рівню, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України і 

підтверджуватись документально копією Сертифікату відповідності та/або Декларації 

відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, або іншим 

документом про введення в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного 

регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку та якщо 

це передбачено законодавством України іншими супроводжуючими документами.  



2.2. Постачальник повинен передати Товар, який відповідає медико – технічним 

вимогам, передбаченим в Запрошені, ціновій пропозиції Постачальника та наказі МОЗ 

України від 22.12.2020 року № 2964 (Додаток №2 до Договору). 

2.3. Гарантійний строк експлуатації складає не менше 12 місяців і обчислюється від 

дня введення Товару в експлуатацію та підписання акту введення в експлуатацію. При 

цьому, у випадку неналежного використання Товару, яке визначене в п. 2.6 Договору, в 

тому числі при порушенні п. 6.1.5 даного Договору (але не обмежуючись цим), Товар 

знімається з гарантійного обслуговування та може бути поставлений на гарантійне 

обслуговування тільки згідно додаткової сервісної угоди. Гарантійне обслуговування 

полягає у виконанні робіт, пов'язаних із забезпеченням використання Товару за 

призначенням, усуненням недоліків Товару для забезпечення його функціонування за 

призначенням (що включає зобов'язання здійснювати заміну чи ремонт Товару чи 

окремих складових, крім витратних матеріалів (комплектуючі, які зношуються, псуються), 

а також регулювальні роботи).  

2.4. Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти Товару, виявлені 

протягом гарантійного строку.  

2.5. Якщо протягом гарантійного строку Товару виявляється таким, що не підлягає 

ремонту, Постачальник зобов'язаний замінити такий Товар на аналогічний за своїми 

кількісними, якісними та функціональними властивостями, за винятком випадків, коли 

дефекти виникли внаслідок порушення Покупцем правил експлуатації або зберігання 

Товару.  

2.6. Гарантії Постачальника не поширюється на загибель, пошкодження або інші 

дефекти Товару, що виникли внаслідок аварій з вини Покупця, неправильного 

використання, недбалості, халатності, або неправильного зберігання тощо Товару. 

2.7. Післягарантійне обслуговування проводиться протягом всього терміну 

використання Товару за окремим договором про післягарантійне обслуговування. 

2.8. Гарантійне та після гарантійне обслуговування повинно виконуватись 

працівником (представником постачальника) відповідної кваліфікації. 

  

III. ЦІНА ДОГОВОРУ 
3.1. Ціна цього Договору становить: _____________ грн. 

(____________________________, без ПДВ). 
3.2. Ціна цього договору не може змінюватись за виключенням випадків, 

передбачених Законом України «Про публічні закупівлі». 

  

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 
4.1. Ціни на Товар встановлюються в національній валюті України – гривні.  

4.2. Розрахунки за Договором проводяться наступним чином: 

- Покупець впродовж 10 (десяти) днів з дня отримання рахунку здійснює проведення 

попередньої оплати, шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті 

України на розрахунковий рахунок Постачальника, у розмірі 100 % (сто %) вартості 

Договору за товари, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із 

врахуванням вимог Постанов Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1070 «Деякі 

питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої 

оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та від 22.12.2020 

року № 641 „Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” на строк не більше 60 днів з дня укладання 

договору. По закінченні даного терміну Постачальник повертає невикористані суми 

попередньої оплати на розрахунковий рахунок Покупця. 

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлені товари 

здійснюється протягом 3-х (трьох) банківських днів з дати отримання Покупцем 



бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 

Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних 

бюджетних асигнувань. 

4.4. Оплата Покупцем здійснюється повністю, або може здійснюватися частковими, 

окремими платежами до загальної 100 % вартості Товару, який постачається згідно цього 

Договору, але в будь-якому випадку в строки, визначені п. 4.2 Договору. 

4.5. Датою оплати є дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок 

Постачальника. 

V. ПОСТАВКА  ПРОДУКЦІЇ 
5.1. Строк (термін) поставки (передачі) Товару: протягом 60 днів з дня укладання 

договору про закупівлю. 

5.2. Приймання-передача Товару по кількості та асортименту проводиться Покупцем 

(або його представником) в день приймання, що підтверджується підписанням 

матеріально-відповідальними особами Постачальника та Покупця, видаткової накладної.  

Приймання-передача Товару по якості проводиться відповідно до документів, що 

засвідчують його якість згідно з розділом ІІ Договору. 

5.3. Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника частинами (партіями), 

або одноразово. 

5.4. У випадку, якщо в момент приймання Товару по кількості і асортименту 

виявиться, що кількість чи асортимент Товару не відповідає умовам даного Договору та 

видатковій накладній, Покупець має право вимагати від Постачальника передання 

кількості Товару, якого не вистачає, заміни Товару на асортимент, який встановлено цим 

Договором.  

5.5. Постачальник зобов'язаний провести введення Товару в експлуатацію 

(інсталяцію, пусконалагоджувальні роботи, інструктаж для персоналу методам роботи) за 

місцем поставки товару, в строк до 30 (тридцяти) днів із моменту отримання від Покупця 

письмового підтвердження готовності для введення Товару в експлуатацію. 

Підписання Сторонами Акту введення в експлуатацію засвідчує виконання 

Постачальником введення Товару в експлуатацію. 

5.6. Товар, що є предметом закупівлі, постачається Покупцю на умовах DDP 

(постачальник) зобов’язується власними силами за свій рахунок поставити Товар 

Покупцю згідно правил ІНКОТЕРМС-2010 (за адресами комунальних некомерційних 

підприємств (закладів охорони здоров’я) – отримувачів медичного обладнання згідно 

переліку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 

23) (Додаток №3 до Договору). 

5.7. Для проведення Постачальником робіт із введення Товару в експлуатацію та 

відповідно для відправлення повідомлення про готовність для введення Товару в 

експлуатацію, заклади охорони здоров’я - отримувачі медичного обладнання 

зобов’язуються вчинити наступні дії: 

підготувати відповідне приміщення для введення Товару в експлуатацію, придатне 

для його встановлення і використання (в тому числі забезпечити безперебійне, без 

перепадів напруги, електроживлення - електрична мережа; необхідний режим 

температури та вологості повітря тощо) в місці поставки; 

призначити фахівця, відповідального за введення в експлуатацію Товару, якому 

буде надане право приймати рішення про узгодження технічних і організаційних питань 

щодо виконання Постачальником своїх зобов’язань за Договором. 

5.8. У разі неможливості приймання Покупцем Товару за адресами, вказаними в п. 5.6. 

Договору, з причин неготовності приміщень для його зберігання, монтажу та інсталяції 

Покупець повідомляє про це Постачальника не пізніше, ніж за 3 дні до настання строку 

поставки. У випадку невчасного попередження, всі пов’язані із цим збитки Постачальника 

несе Покупець.  

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  
6.1. Покупець зобов’язаний: 



6.1.1. Своєчасно та у повному обсязі сплатити вартість Товару у порядку, 

передбаченому цим Договором. 

6.1.2. Прийняти поставлений Товар згідно з наданими видатковими накладними, та 

оформити, зареєструвати їх належним чином. 

6.1.3. Письмово (факсимільним зв’язком) повідомити про готовність для введення 

Товару в експлуатацію, яка визначається з врахуванням п. 5.5. та п. 5.7 цього Договору. 

6.1.4. Підписати “Акт введення в експлуатацію”, що засвідчує виконання 

Постачальником введення Товару в експлуатацію згідно п. 5.5 даного Договору. 

6.1.5. Протягом терміну гарантійного обслуговування Товару забезпечити його 

експлуатацію відповідно до технічних вимог фірми-виробника, не здійснювати з Товаром 

без письмової на те згоди Постачальника будь-яких операцій, які пов’язані з його 

пересуванням, розкомплектуванням, перепідключенням до інших електричних мереж та 

ін., а також будь-які дії, які пов’язані з будівними та ремонтними роботами в приміщенні, 

де встановлено Товар. 

6.2. Покупець має право: 

6.2.1. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов’язань 

Постачальником. 

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором. 

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору 

залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні 

зміни до цього Договору, шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору. 

6.2.4. Повернути видаткову накладну/рахунок Постачальнику без здійснення оплати в 

разі неналежного їх оформлення  (відсутність печатки, підписів). 

6.2.5. Вимагати заміни Товару неналежної якості та/або некомплектного Товару. 

6.3. Постачальник зобов'язаний: 

6.3.1. Забезпечити поставку Товару разом з усіма документами, необхідними для 

прийняття Товару на умовах і у терміни цього Договору.  

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам установленим 

розділом ІІ цього Договору. 

6.3.3. Провести введення Товару в експлуатацію відповідно до пунктів 5.5 – 5.7 цього 

Договору та скласти “Акт введення в експлуатацію”, що засвідчує виконання 

Постачальником введення Товару в експлуатацію. 

6.3.4. Забезпечити Товар інструкцією або іншою експлуатаційною документацією 

українською або російською мовою. 

6.3.5. Нести всі ризики, яких може зазнати Товар до моменту його належної передачі. 

6.4. Постачальник має право: 

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату відповідно до порядку 

здійснення оплати, визначеного цим Договором. 

6.4.2. На дострокову поставку Товару.  

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Покупцем Постачальник має право достроково 

розірвати цей Договір, письмово попередивши про це його у строк до 15 (п’ятнадцяти) 

днів. 

 VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за Договором 

Сторони несуть відповідальність передбачену Законами та цим Договором. 

7.2. У разі невиконання, або несвоєчасного виконання зобов'язань за цим Договором 

щодо строків поставки Товару, Постачальник сплачує Покупцю неустойку у вигляді пені 

у розмірі 0,01 % від вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення, а за 

прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків 

вказаної вартості.  

7.3. У разі невчасного повернення невикористаних сум попередньої оплати 

Постачальник сплачує Покупцю неустойку у вигляді пені у розмірі 0,01 % від вартості 

невчасно повернутих невикористаних сум попередньої оплати за кожний день 

прострочення. 



7.4. За порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності) товарів стягується 

штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів. 

7.5. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань щодо оплати Товару 

Покупець сплачує Постачальнику неустойку у вигляді пені в розмірі облікової ставки 

НБУ за кожен день прострочення від суми невчасно здійсненого платежу. 

7.6. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій 

Сторона, чиї права чи законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання 

спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою 

претензією відповідно до законодавства України. 

7.7. Сплата штрафних санкцій, або неустойки не звільняє Сторони від виконання 

договірних зобов’язань. 

7.8. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність, 

встановлену законодавством України. 

7.9. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань однією із сторін 

даного Договору, або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не виконає свого 

обов’язку у встановлений строк (термін) або виконає його в неповному обсязі, друга 

сторона має право зупинити виконання свого обов’язку, відмовитися від його виконання 

частково, або в повному обсязі. 

7.10. У разі порушення зобов’язання настають такі правові наслідки: припинення від 

зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, або розірвання договору 

при цьому сторони мають право вимагати повернення того, що було виконане ними за 

Договором до моменту припинення, або розірвання; сплата неустойки; відшкодування 

збитків.  

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань за цим договором у разі виникнення обставин непереборної сили 

(форс-мажору), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін, 

визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному 

цим Договором порядку. 

8.2. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі слід вважати будь-які 

надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без їх вини, поза 

або всупереч їх волі чи бажанню, і які, за умови вжиття звичайних для цього заходів, не 

можливо передбачити та не можливо при всій турботливості та обачності відвернути 

(уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру 

(землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха 

біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі), обставини 

суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, 

масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання нормативних актів органами 

державної влади чи місцевого самоврядування, які істотно змінюють умови даного 

Договору, або інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих 

органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово 

перешкоджають такому виконанню, аварія на виробництві, недостача сировини, 

електроенергії, робочої сили, неможливість одержання транспортних засобів тощо. 

8.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії 

обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 (десяти) днів з моменту 

їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є надання 

відповідного офіційного підтвердження настання дій таких обставин. 

8.5. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово 

перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на 

строк, протягом якого воно є неможливим. 

8.6. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 

(тридцять) календарних днів, кожна із Сторін  в установленому порядку має право 

розірвати цей Договір. 



IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються  

вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку 

відповідно до законодавства України.  

 

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31 грудня 2021 

року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань в т.ч. і 

щодо повної оплати Товару у порядку, передбаченому Розділом IV цього Договору. 

Закінчення строку Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, 

яке мало місце під час дії Договору. 

10.2. Цей Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, які 

мають однакову юридичну силу по одному примірнику для кожної із Сторін. 

  

ХІ. ІНШІ УМОВИ 
11.1. Усі додатки та додаткові угоди до Договору набувають чинності з моменту їх 

підписання повноважними представниками сторін та діють протягом строку дії Договору, 

якщо сторонами не встановлено інше. 

11.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою сторін, що 

оформлюється в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками обох 

сторін. 

11.3. Істотні умови даного Договору не можуть змінюватись після його підписання до 

виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 

замовника; 

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни 

такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така 

зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше 

ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо 

строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору 

про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії; 

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до 

збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань 

щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально 

підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі 

обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі 

зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни 

кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни 

товару на ринку; 

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів 

та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких 

ставок та/або пільг з оподаткування; 

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики 

індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або 

показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в 

договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 

Перерахунок ціни Товару при здійсненні оплати здійснюється за наступною 

формулою: 

S(нова) = (К1/К0)*S1 

S(нова) – змінена ціна Товару, що підлягає сплаті Постачальнику Покупцем за 

отриманий Товар; 



S1 – ціна в гривнях за Товар, визначена сторонами на момент розкриття тендерних 

пропозицій; 

К1 – курс купівлі долара США (ЄВРО), визначеного Національним банком України, 

по відношенню до гривні на дату проведення Покупцем оплати вартості поставленого 

Товару; К0 - курс купівлі долара США (ЄВРО), визначеного Національним банком 

України, по відношенню до гривні на дату розкриття тендерних пропозицій.); 

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої  статті 41. 

11.4. Додаткові угоди, додатки, листи та повідомлення, а також інші документи, 

передані за допомогою засобів факсимільного зв’язку, мають силу оригіналу. Після 

передачі вищевказаних документів за допомогою засобів факсимільного зв’язку, Сторони 

зобов’язані протягом 14 (чотирнадцяти) днів передати оригінали документів поштою, 

кур’єром, або особисто. 

11.5. У випадку зміни адреси та платіжних реквізитів, відповідна сторона повинна 

повідомити іншу протягом 3 (трьох) днів а у разі неповідомлення несе ризик настання 

пов’язаних із ним несприятливих наслідків. 

11.6. Сторони домовилися та погоджуються з тим, що персональні дані, отримані 

Сторонами внаслідок підписання та виконання цього договору, можуть 

використовуватись, оброблятись ними з метою ведення господарської діяльності у 

відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

  

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:  

1. Додаток №1 Специфікація до договору. 

2. Додаток №2. Детальні вимоги. 

3. Додаток №3. Перелік отримувачів медичного обладнання.   

  

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.  

Постачальник 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
  

Покупець 

Департамент охорони здоров’я 

Закарпатської обласної державної 

адміністрації 
Адреса:88000, Україна, Закарпатська 

обл., місто Ужгород, площа Народна, 4 

Код ЄДРПОУ 02012852 

  

  

                    _________________ 

М.П. 

                      _________________ 

М.П. 
  

  

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1778


  Додаток № 1  

До договору № __ від _______________ 
  

Специфікація до договору № ____   від ___ _______ ______р. 
  

№ 

п/п 
Найменування товару 

Одиниці  

виміру 
Кількість 

Ціна за 

одиницю  

(без ПДВ) 

грн. 

Сума (без ПДВ) 

грн. 

1 .           

…           

  Всього(без ПДВ)         

  

Постачальник 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
  

Покупець 

Департамент охорони здоров’я 

Закарпатської обласної державної 

адміністрації 
Адреса:88000, Україна, Закарпатська обл., 

місто Ужгород, площа Народна, 4 

Код ЄДРПОУ 02012852 

  

  

                    _________________ 

М.П. 

                      _________________ 

М.П. 
  



 Додаток № 2  

До договору № __ від _______________ 

Детальні вимоги. 

код ДК 021:2015: 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, 

стоматології та ветеринарної медицини» (код НК 024:2019 – 40761 — 

Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) (Апарат ультразвукової 

діагностики) (УКТ ЗЕД 9018120000) – 8 одиниць) 

Кількісні характеристики предмета закупівлі: 

№ 

з/п 
Найменування Кількість 

1.    

  

Детальні медико-технічні вимоги: 

№ 

з/п 
Технічні вимоги,  характеристики 

Апарат 

ультразвукової 

діагностики 

1.      

1.      

1.      

1.      

1.      

1.      

1.      

1.      

1.      

1.      

1.      

  

Постачальник 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
  

Покупець 

Департамент охорони здоров’я 

Закарпатської обласної державної 

адміністрації 
Адреса:88000, Україна, Закарпатська обл., 

місто Ужгород, площа Народна, 4 

Код ЄДРПОУ 02012852 

  

                    _________________ 

М.П. 

                      _________________ 

М.П. 
    



 Додаток № 3 

До договору № __ від _______________ 
  

Перелік отримувачів медичного обладнання 

  

Назва закладу Адреса закладу   

Комунальне некомерційне 

підприємство „Хустська центральна 

районна лікарня імені Віцинського 

Остапа Петровича‖ 

90400 Закарпатська обл., м. Хуст 

вул. Івана Франка, 113 
1 

Комунальне некомерційне 

підприємство "Рахівська районна 

лікарня" Рахівської районної ради 

90600, Закарпатська обл., 

Рахівський район, м. Рахів, вул. 

КАРПАТСЬКА, будинок 1 
1 

Комунальне некомерційне 

підприємство „Берегівська 

центральна районна лікарня імені 

Бертолона Ліннера Берегівської 

районної ради Закарпатської 

області 

90202, Закарпатська обл., м. 

Берегове, вул. ЛІННЕРА 

БЕРТОЛОНА, будинок 2 
1 

Комунальне некомерційне 

підприємство „Тячівська районна 

лікарня‖ Тячівської районної ради 

90500, Закарпатська обл., 

Тячівський район, м. Тячів, 

вул.НЕРЕСЕНСЬКА, будинок 48 
1 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Центральна міська 

клінічна лікарня» Ужгородської 

міської ради 

88000, Закарпатська обл., 

м.Ужгород,  

вул.ГРИБОЄДОВА, будинок 20 
1 

Комунальне некомерційне 

підприємство „Мукачівська 

центральна районна лікарня‖ 

89600, Закарпатська обл., м. 

Мукачево, вул. ПИРОГОВА 

МИКОЛИ , будинок 8-13 
1 

Комунальне некомерційне 

підприємство "Воловецька 

центральна районна лікарня 

Воловецької районної ради" 

89100, Закарпатська обл., 

Воловецький район, смт. Воловець, 

вул.КАРПАТСЬКА, буд.23 
1 

Комунальне некомерційне 

підприємство „Виноградівська 

районна лікарня‖ Виноградівської 

районної ради Закарпатської 

області 

90300, Закарпатська обл., 

Виноградівський район, м. 

Виноградів, вул.ЛІКАРНЯНА, 

будинок 13 2 
1 
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Постачальник 
  

 

 

Покупець 
  

 

 

Директор 

______________________ 

М.П. 

Директор департаменту 

________________ 

М.П. 
  

* Зазначені в цьому додатку умови договору не є остаточними і вичерпними, і можуть 

бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів 

в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору.  

Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни 

діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо публічних 

закупівель. 


