
,Щодаткова угода ЛЬ 1

до договору М б0 вiд 08.09.2020р. про медичне обслуговування населення з надання третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноiдопомоги методом трансплантацii органiв та iнших

аrrатомiчних матерiалiв

м. КиТв nb, 2020 р.

MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни в особi заступника MiHicTpa охорони здоров'я
Украi'ни з питань европейськоi iнтеграuii IВАЩЕНКА Iгоря Анатолiйовича, що дiе на пiдставi
Положення про MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраiЪи, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня 2015 року Ns 267 (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи ьiд24 сiчня 2020р. М 90), наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни вiд 18 червня
2020року Ns 1419 <Про надання права пiдпису договорiв, первинних документiв та оупровiдноТ
документацiТ до них)) (далi - Замовник), з однiеТ сторони, та комунальне некомерцiйне
пiдприемство "КиiЪський центр трансплантацii кiсткового мозttу" виконавчого органу
КиiЪськоI MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi дерясавноi адмiнiстрацii), в особi в.о. директора Щiви
Свiтлани АнатолiiЪни, яка дiе на пiдставi Статуту який затверджено Розпорядження виконавчого
органу КиiЪськоТ MicbKoT ради (КиiвськоТ мiськоТдержавноi адмiнiстрацii) 31 сiчня 2020 року NЬ 206,
та наказу ,Щепартаменту охорони здоров'я ВОКМР (КМДА) вiд 31.01.2020 року Nч191/к <Про
покладання виконання обовОязкiв директора комунального некомерцiйного пiдприемства
<КиiЪський центр трансплантацii кiсткового мозку) виконавчого органу КиiЪськоТ MicbKoi ради
(КиiЪськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацii)>, (далi - Виконавець), з iншоi сторони фазом -
Сторони), уклали цю Додаткову угоду Nэ 1 до договору Jф 60 вiд 08.09.2020р. про медичне
обслуговування населення з надання третинноТ (високоспецiалiзованоi) медичноТ допомоги методом
трансплантацiТ органiв та iнших анатомiчних матерiалiв (далi -.Щоговiр) про наступне:

1. Вiдповiдно до пiдпункту 3 пункту 2 роздiлу IV Щоговору зменшити обсяг надання
послуг та загальну BapTicTb ,Щоговору залежно вiд фактичного обсяry наданих послуг.

2. Пункт l роздiлу III [оговору викJIасти у такiй редакцiТ:
<1. Загальна сума за цим ,Щоговором складае |7428650,43 грн. (Сiмнадцять мiльйонiв

чотириста двадцять BiciM тисяч шiстсот п'ятдесят гривень 43 копiйки)>.
3. Кошторис на послуги з наданrul третинноТ (високоспецiалiзованоi) медичноТ

допомоги методом трансплантацiТ органiв та iнших анатомiчних матерiалiв (,Щодаток 1 .Щоговору)
виклаоти у новiЙ родакцii, що додаеться, у якостi додатку до цiеi ДодатковоТ угоди Nэ 1.

4. Щя.Щодаткова угода складена в двох екземплярах, по одному для кожноТ Сторони, що
мають однакову юридичну силу.

5. У зв'язку з внесеншIм змiн до Договору жодна зi CTopiH не мае претензiй до iншоТ
Сторони по Щоговору.

зАмовник
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,Щодаток 1

до,Щоговору про медичне обслуговування
населення з надання третинноi (високоспецiалiзованоi)
медичноi допомоги методом трансппантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв Jф Ь0 вiд 08 0S.
(у редакцii додатковоi уюди lVr;L_,fu/И

кошторис
на послуги з надання третинноi(високоспецiалiзованоi) медичноiдопомоги методом

трансплаптацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

Загальна ср(а доrовору становпть 17428650,43 грн. (Сiмнадцять мiльйонiв чотириста двадцять
BiciM тисяч шiстсот п'ятдесят гривень 43 копiйки)

Заступник здоровОя

ВИ Виконавця:

В.О. ,Щиректора КНП кКЩТКМ>
Украiни з i iнтеграцii
I ч

J\ъ

п/п
Найменування послуги

Тариф за
надану

медичну
послуry,

грн.

Кiлькiсть,
од.

Сума, грн.

1.
Аутологiчна ц)ансплантацiя
гемопоетичних стовбурових клiтин
з донорським етtшом

757 767,4l 2з |7428650,4з

всього Zэ |7428650.4з

Вiд Замовника:


