
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2016 рік

Кіровоградська обласна лікарня код 01994942
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

КОД 
КЕКВ 
(для 

бюджетнії 
х коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6

35.11.1 - Енергія електрична (35.11.10- 
00.00 -  Енергія електрична (енергія 
електрична))

2273

6404302,00 
( Шість мільйонів чотириста 
чотири тисячі триста дві грн. 

00 коп.)
в т. ч. ПДВ 1067383,67 грн.

переговорна
процедура
закупівлі грудень 2015

35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води (35.30.11-00.00 - 
Пара та гаряча вода (постачання 
теплової енергії))

2271

11715455,41 
( Одинадцять мільйонів сімсот 
п'ятнадцять тисяч чотириста 

п ’ятдесят п ’ять грн. 41 коп.)
в т. ч. ПДВ 1952575,90 грн.

переговорна
процедура
закупівлі

грудень 2015

06.20.1 - Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані (06.20.10-00.00 - Газ 
природний, скраплений або в 
газоподібному стані (Газ природний)

2274

460650,96 
(Чотириста шістдесят п ’ять 
тисяч шістсот п ’ятдесят грн. 

96 коп.
в т. ч. ПДВ 76775,16 грн.

переговорна
процедура
закупівлі

грудень 2015

36.00.2 - Обробляння та розподіляння 
води трубопроводами (36.00.20-00.00 - 
Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (централізоване 
водопостачання))

2272

677968,25 
( Шістсот сімдесят сім тисяч 

дев’ятсот шістдесят вісім 
грн. 25 коп.) 

в т. ч. ПДВ 112994,71 грн.

переговорна
процедура
закупівлі грудень 2015

37.00.1 - Послуги каналізаційні (37.00.11- 
00.00 - Видаляння та обробляння 
стічних вод (централізоване 
водовідведення))

2272

623682,54 
( Шістсот двадцять три 

тисячі шістсот вісімдесят дві 
грн. 54 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі грудень 2015



в т. ч. П Д В  1 0 3 9 4 7 ,0 9  грн.

33.12.1 - «Ремонтування та технічне 
обслуговування машин загальної 
призначеності (1 лот — сервісно- 
технічне обслуговування систем 
припливно-витяжної вентиляції повітря; 
2 лот -  сервісно-технічне обслуговування 
генератора кисню АБ-С виробництва «
А ігБер»; 3 лот -  сервісно-технічне 
обслуговування станції подачі стислого 
повітря КУ-135; 4 лот -  сервісно- 
технічне обслуговування обладнання 
харчоблоку)»

2240

490000,00 
( Чотириста дев’яносто 

тисяч грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 81666,67 грн. 
( 1 лот -  190000,00 грн.;

2 лот -  45000,00 грн.;
3 лот -  190000,00 грн.;
4 лот -  65000,00 грн.)

Запит цінових 
пропозицій грудень 2015

21.10.5 - Провітаміни, вітаміни й 
гормони; глікозиди та алкалоїди 
рослинного походження та їхні похідні; 
антибіотики
(21.10.53-00.00 -Глікозиди, алкалоїди 
рослинного походження, їхні солі, ефіри, 
естери та інші похідні) -  7 найменувань

2220

1350000,00 
(Один мільйон триста 

п ’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 
в т. ч. ПДВ 88317,76 грн. Відкриті торги грудень 2015

10.71.1 -  Вироби хлібобулочні, 
кондитерські та кулінарні, борошняні, 
нетривалого зберігання (10.71.11-00.90 - 
Вироби хлібобулочні, нетривалого 
зберігання, інші) -  3 найменування

2230

590400,00 
(Чотириста сорок дві тисячі 
чотириста двадцять три грн. 

00 коп.)
в т. ч. ПДВ 98400,00 грн.

Відкриті торги грудень 2015

Торги відмінені 
згідно ч. 1 ст. 30 

ЗУ «Про державні 
закупівлі»

32.50.1 - інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні (33181000-2 
Апарати для підтримування функції 
нирок (витратні матеріали для 
проведення сеансів гемодіалізу) -17  
найменувань

2220

31950000,00 
(Тридцять один мільйон 

дев’ятсот п ’ятдесят тисяч 
грн. 00 коп.)

в т. ч. ПДВ 2090186,92 грн.

Відкриті торги січень 2016

Торги відмінені 
Рішенням 

Антимонопольного 
комітету України

08.93.1 -  Сіль і чистий хлорид натрію; 
вода морська та сольові розчини 
(24312000-4 Галогенати металів; 
гіпохлорити, хлорати та перхлорати 
( хлорид натрію) - 4 найменування

2220

485000,00 
(Чотириста вісімдесят п 'ять 

тисяч грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 31728,97 грн.

Відкриті торги січень 2016

Торги відмінені 
згідно ч. 1 ст. 30 

ЗУ «Про державні 
закупівлі»



-  Продукти хімічні органічні, 
основні, різноманітні (24322000-7 
Спирти, феноли, фенолспирти та їх 
галогено-, сульфо-, нітро-, 
нітрозопохідні; жирні промислові 
спирти( спирт етиловий) -  20000 фл.

2220

440000,00 
(Чотириста сорок тисяч грн. 

00 кой.)
в т. ч. ПДВ 28785,05 грн.

Відкриті торги січень 2016

10.71.1 - вироби хлібобулочні, 
кондитерські та кулінарні, борошняні, 
нетривалого зберігання (15811000-6 
Хлібопродукти (Хліб)) - 3 найменування

2230

550000,00 
( П'ятсот п ’ятдесят тисяч 

грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 91666,67 грн.

Відкриті торги січень 2016

08.93.1 -  Сіль і чистий хлорид натрію; 
вода морська та сольові розчини 
(33692000-7 Медичні розчини 
(розчини для інфузій)) - 4 найменування

2220

492500,00 
(Чотириста дее ’яносто дві 
тисячі п ’ятсот гри. 00 коп.)

в т. ч. ПДВ 32219,63 грн.

Відкриті торги січень 2016

21.10.5 - Провітаміни, вітаміни й 
гормони; глікозиди та алкалоїди 
рослинного походження та їхні похідні; 
антибіотики (33600000-6 Фармацевтична 
продукція (антибіотики)) -  1 лот - 
Азитроміцин капе, по 500 мг№ 3  - 50 уп.; 
2 лот - Азитроміцин капе, по 0,25 г №6 - 
100уп.; 3 лот - Аміцил ліоф. дляр-ну 
д/ін. по 0,5г фл. - 1060уп.; 4 лот - 
Амоксіклав пор. др-ну д/ін. 1000мг/200мг 
фл. №5 - ЗО уп.; 5 лот - Амоксіл-К 
пор.д/ін. по 1,2г фл. №1 - 1400уп.; 6 лот 2220

1022000,00 
(Один мільйон двадцять дві 

тисячі грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 66859,81 грн.

(1  лот -  3370,00 грн.;
2 лот -  6090,00 грн.;
3 лот — 28345,00 грн.
4 лот -6350,00 грн.

5 лот -  39890,00 грн.
6 лот -  295,00 грн.
7 лот -  1825,00 грн.
8 лот -  2865,00 грн. Відкриті торги січень 2016

-  Амоксіл-К 625 табл. 500мг/125 мг№ 14
-  5 уп.; 7 лот -  Ампіцилін пор. д/ін. ро 
0,5г фл. №1 -  450 фл.; 8 лот -  Ампіцилін 
пор. д/ін. ро 1 г фл. №1 -  450 фл.; 9 лот -  

Ванкоміцин-Вокате ліоф. для пригот. р- 
ну д/інф. по 500мг фл. №10 - 15уп.; 10 
лот -  Гентаміцину Сульфат р-н д/ін. 
40мг/мл по 2мл амп. №10 -  180уп.; 11 
лот -  Гепацеф Комбі пор. для р-ну д/ін. 
по 2г фл. №1 -  40 фл.; 12 лот -  Далацин 
Ц  Фосфат р-н д/ін.(150мг/мл) по 2мл

9 лот -  33495,00 грн.
10 лот -  3260,00 грн.
11 л о т -  2800,00 грн.
12 лот -  2565,00 грн.
13 лот -  48835,00 грн.
14 лот -  1415,00 грн.

15 лот -  42840,00 грн.
16 лот -  5540,00 грн.

17 лот -  180400,00 грн.
18 лот -  11810,00 грн.
19 лот —  13390,00 грн.



^°1 - 20 уп.; 13 лот - Дорібакс пор. 
для приг.р-ну д/інф. по 500мг фл. №10 - 
12уп.; 14 лот - Пактам пор. для приг.р- 
ну д/інф. по 500мг/500мг фл. №1 - 5 уп.; 
15 лот - Зацеф пор. для р-ну д/ін. по 1г 
фл. №5 -1 8 0 уп.; 16 лот - Коломіцин 
інєкція пор. для р-ну д/ін., інф. або 
інгаляцій по 2000000 МО фл. №10 - 2 уп.; 
17 лот - Левоцин-Нр-н д/інф. 
500мг/100мл по 100м лу  пляшках№1 - 
2200уп.; 18лот - Лінезолідінр-н д/інф. 
2мг/мл по 300м лу  пляшках№1 - ЗО фл.; 
19 лот - Зивокс р-н д/інф. 2мг/мл по 300 
мл у  пляшках№1 -10  фл.; 20 лот - 
Лінкоміцин р-н д/ін. 30% по 1 мл. амп. 
№10 - 50уп.; 21 лот - Лорікацинр-н д/ін. 
50мг/мл по 2мл амп. №10 -1 0 уп.; 22 лот
- Максіцин концентрат для приг. р-ну 
д/інф. 20мг/мл по 20мл фл. у  комплекті з 
розчинником у  контейнері по ІООмлу 
конт.чар.уп. в пачці№1 - 250 фл.; 23 лот
- Меронем пор. для р-ну д/ін. по 500мг фл. 
№10 - б уп.; 24 лот - Мепенам пор. для р- 
ну д/ін. по 1г фл. №1 - 800 фл.; 25 лот - 
Ампісульбін пор. для р-ну д/ін. по 1,5г 
фл.№1 - 230 фл.; 26лот - Азімед пор. для 
оральної суспензії 100мг/5мл по 20мл 
сусп. разом з калібровочним шприцом і 
мірною ложечкою в пачці - 5 фл.; 21 лот
- Глітейк ліоф. для р-ну д/ін. по 400 мг 
фл. №1 у  комплекті з розчинником по 
3,2мл в амп. №1 у  конт. чар.уп. №1 у  
пачці - 5 уп.; 28 лот - Піперацелін 
Тазобактам-Тева пор. для р-ну д/інф. 
4г/0,5г фл. №1 - 40уп.; 29 лот - 
Тіментин пор. ліоф. для приг. р-ну д/ін. 
Зг/0,2г фл. №4 - 20уп.; ЗО лот - Тієнам 
пор. для р-ну д/інф. 500мг+500мг фл.

20 лот -
21 лот -

22 лот -
23 лот -

24 лот -
25 лот -  

26 лот 
27лот -

28 лот -
29 лот -
30 лот -
31 лот ■

32 лот -
33 лот -
34 лот -
35 лот

36 лот -
37 лот -
38 лот 
39 лот



- 1765,00 грн.
- 1285,00 грн.
112700.00 грн. 
-11535,00 грн.
174835.00 грн. 
-10375,00 грн.
-  240,00 грн.
-1565,00 грн.
-15585,00 грн.
- 12575,00 грн.
-  9370,00 грн.
-  4900,00 грн.
- 12400,00 грн.
- 74970,00 грн. 
-11100,00 грн. 
-1160,00 грн.
- 26980,00 грн. 
-17780,00 грн.
-  7000,00 грн. 
-15500 грн.



- 5 уп.; 31 лот - Уназін ігор, для р-ну 
д/ін. по 0,75г фл. - 40уп.; 32 лот - 
Ципрофлоксацин р-н д/інф. 0,2% 100 мл. 
у  пляшках №1 - 600 фл.; 33 лот - 
Цебопім пор. для приг.р-ну д/ін. по 1г фл. 
№5 - 210уп.; 34 лот - Цефазолін пор. для 
приг.р-ну д/ін. по ЮООмг фл. №5 - 200 
уп.; 35 лот - Цефоперазон+Сульбактам 
пор. для р-ну д/ін. 500мг+500мг фл. №1 - 
15 уп. ; 36 лот - Цефосульбін пор. для 
приг. р-ну д/ін. 0,5г/0,5г по 1г фл. №1 - 
370уп.; 37лот - Цефотаксім пор. для 
приг. р-ну д/ін. по ЮООмг фл. №5 - 280 
уп.; 38 лот - Цефтріаксон пор. для приг. 
р-ну д/ін. по 1г фл. №10 - 700уп.; 39 лот 
- Гатіфлоксацин р-н д/інф. 2мг/мл 200 мл 
-100 фл.

22.19.6 -  Предмети одягу та аксесуари 
одягу з вулканізованої гуми (крім 
виготовлених з твердої гуми) (18424000- 
7 -  рукавички (рукавички хірургічні, 
гінекологічні та оглядові)- 3 
найменування

2220

2130000,00 
(Два мільйони сто тридцять 

тисячі грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 139345,79 грн.

Відкриті торги лютий 2016

20.20.1 - Пестициди та інші агрохімічні 
продукти (24455000-8 - дезінфекційні 
засоби (дезінфекційні засоби) - 25 
найменувань

2220

1450000,00 
(Один мільйон чотириста 

п ’ятдесят тисячі грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 241666,67 грн.

Відкриті торги лютий 2016

21.20.1 -  Ліки (33600000-6 
Фармацевтична продукція 
(Єритропоєтини) 1 лот - Епобіокрин 
амп. 2000 М О №5 - 2210уп.; 2 лот - 
Епобіокрин амп. 1000 М О№5 -15 уп.; 3 
лот - Еповітан АР р-н д/ін. 2000 МО №6 
- 400уп.; 4 лот - Аранеспр-н д/ін. 
25мкг/мл шприц 0,4 мл №1 - 140 уп.

2220

2300000,00 
(Два мільйони триста тисяч 

грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 150467,29 грн.
( і  лот -1590000,00 грн.

2 лот -  11000,00 грн.
3 лот -  640000,00 грн.
4 лот -  59000,00 грн.)

Відкриті торги лютий 2016

21.20.1 -  Ліки (33600000-6 2220 3300000,00



^мацевтична продукція 
(Антикоагулянти) 1 лот - Цибор 2500 
р-н д/ін. 12500 МО/мл шприц 0,2 мл №10 
- ЗО уп.; 2 лот - Цибор 3500 р-н д/ін.
17500 МО/мл шприц 0,2 мл №10 - 320уп.; 
3 лот - Фленокс р-н д/ін. 2000м0/0,2мл 
Анти-Хау шприці №10 - ЗОуп.; 4 лот - 
Фленокс р-н д/ін. 4000м0/0,4мл Анти-Ха 
у  шприці №10 - 5 уп.; 5 лот - Фленокср- 
н д/ін. 6000м0/0,6мл - 2500 уп.

(Три мільйони триста тисяч 
грн. 00 коп.)

в т. ч. ПДВ 215887.85 грн.
(і лот -  28000,00 грн.
2 лот -  415000,00 грн.

3 лот — 5000,00 грн.
4 лот -  19000,00 грн.

5 лот -  2833000,00 грн.)

Відкриті торги лютий 2016

32.50.1 - Інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні (33141300-3 
Приладдя для венепункції та забору 
крові (1 лот - шприци і системи - 9 
найменувань; 2 лот -  голки та пристрої 
для внутрішньо кісткових ін ’єкцій) - 1 6  
найменувань

2220

1175000,00 
( Один мільйон сто сімдесят 

п ’ять тисяч грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 76869,16 грн.

(1 лот -  885000,00 грн.
2 лот — 290000,00 грн.)

Відкриті торги лютий 2016

21.20.2 -  Препарати фармацевтичні, 
інші (1 лот -  33141100-1 Перев’язувальні 
матеріали; затискачі, шовні матеріали, 
лігатури - перев ’язувальний матеріал -  2 
найменування; 2 лот -  33141125-2 
Матеріали для накладання хірургічних 
швів -  губка гемостатична хірургічна -  7 
найменувань)

2220

1615000,00 
( Вісімсот вісімдесят п ’ять 

тисяч грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 105654,21 грн.

( і  лот -  1365000,00 грн.
2 лот -  250000,00 грн.)

Відкриті торги лютий 2016

21.20.2 -  Препарати фармацевтичні, інші 
(33141121-4 Хірургічні шовні матеріали 
(Шовний матеріал)) -  48 найменувань

2220

1225000,00 
(  Один мільйон двісті 

двадцять п ’ять тисяч грн. 00 
коп.)

в т. ч. ПДВ 80140,19 грн.
Відкриті торги лютий 2016

21.20.2 - Препарати фармацевтичні, інші 
(33695000-8 Продукція медичного 
призначення, крім лікарських засобів 
(1 лот - лабораторні реактиви для 
біохімічних та бактеріологічних

2220

3615000,00 
(Три мільйон вісімсот 

шістдесят тисяч грн. 00 коп.)
в. т. ч ПДВ 236364,49 грн.
(1  лот -  821500,00 грн.;

Відкриті торги лютий 2016



^.іожень - 114 найменувань; 2 лот - 
Реактиви для досліджень на 
аналізаторах COBAS - 19 найменувань; 3 
лот - реактиви для імунологічних 
досліджень -1 1  найменувань;
4 лот -  розхідні матеріали для 
аналізатора глісованого гемоглобіну Д -10 
«ВІО-RAD» -1  найменування;
5 лот -  розхідні матеріали для 
аналізатора газів крові та електролітів 
EasyStar Medica Corporation -  11 
найменувань; 6 лот -  розхідні матеріали 
для автоматичного гематологічного 
аналізатора «MINDRAY3000+» - 5 
найменувань; 7 лот -  розхідні матеріали 
для автоматичного гематологічного 
аналізатора «АВХMICROS 60» - 8 
найменувань; 8 лот - розхідні матеріали 
для аналізатора електролітів АЕК-01 
«Квер», приладу електрофорезу білків 
сироватки крові УЕФ-01 «Астра» - 9 
найменувань; 9 лот -реактиви для 
діагностики інфекційних захворювань 
методом імуноферментного аналізу -1 8  
найменувань

2 лот — 1235000,00 грн.;
3 лот -248500,00 грн.
4 лот -  150000,00 грн.
5 лот -  192500,00 грн.
6 лот -  47000,00 грн.
7 лот -  220000,00 грн.
8 лот -  54500,00 грн.

9 лот -  646000,00 грн.)

32.50.1 - Інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні (33141000-0 
Медичні матеріали нехімічні та 
гематологічні одноразового застосування 
(витратні матеріали медичного 
призначення) — 84 найменувань

2220

2800000,00 
(  Два мільйони вісімсот тисяч 

грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 183177,57 грн. Відкриті торги лютий 2016

21.20.1 -  Ліки (33600000-6 
Фармацевтична продукція (ліки) -2 0 5  
лотів

2220

3600000,00 
( Три мільйони шістсот тисяч 

грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 235514,02 грн.

Відкриті торги лютий 2016

21.20.1 -  Ліки (33600000-6 
Фармацевтична продукція (ліки) 1 лот - 2220 1600000,00 

(  Один мільйон шістсот тисяч Відкриті торги лютий 2016



ф&сурф сусп.д/ендот.вв.80мг/мл 1,5 мл 
№1 -  ЗО уп.; 2 лот - Інфасурф 
сусп./инттр.введ.35мг/мл фл. Змл№1 -  
15уп.; 3 лот - Новосевен пор.ліоф.д/пр.р- 
ну д/ін. 5мг (250 КМО) фл. №1 укомпл. 3 
розч.5,2 м л -  2 фл.; 4 лот - Легалон 
пор.д/р-ну д/інф. 350мг фл. №4 -  75уп.; 5 
лот -Дорібакс пор. d/п инф. р-ра 500 мг 
фл. №10 -  ЗО уп.

грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 104672,90 грн.
1 лот -  442000,00 грн.
2 лот -  212000,00 грн.
3 лот -  201000,00 грн.
4 лот -  565000,00 грн.
5 лот -  180000,00 грн.

21.10.5 - Провітаміни, вітаміни й 
гормони; глікозиди та алкалоїди 
рослинного походження та їхні похідні; 
антибіотики (33600000-6 Фармацевтична 
продукція (антибіотики)) -  1 лот - 
Дорібакс пор. для приг.р-ну д/інф. по 
500мг фл. №10 -1 2 уп.; 2 лот - Пактам 
пор. для приг.р-ну д/інф. по 500мг/500мг 
фл. №1 - 5 уп.; 3 лот - Зацеф пор. дляр- 
ну д/ін. по 1г фл. №5 -1 8 0 уп.; 4 лот - 
Коломіцин інєкція пор. дляр-ну д/ін., інф. 
або інгаляцій по 2000000 MO фл. №10 - 2 
уп.; 5 лот - Лорікацинр-н д/ін. 50мг/мл 
по 2мл амп. №10 -1 0 уп.; 6 лот -Азімед 
пор. для оральної суспензії ІООмг/5мл по 
20мл сусп. разом з калібровочним 
шприцом і мірною ложечкою в пачці - 5 
фл.; 7 лот - Тіментин пор. ліоф. для приг. 
р-ну д/ін. Зг/0,2г фл. №4 - 20уп.; 8 лот - 
Уназін пор. для р-ну д/ін. по 0,75г фл. - 40 
уп.; 9 лот - Цебопім пор. для приг.р-ну 
д/ін. по 1г фл. №5 - 210уп.; 10 лот - 
Цефазолін пор. для приг.р-ну д/ін. по 
ЮООмг фл. №5 - 200уп.; 11 лот - 
Цефоперазон+Сульбактам пор. для р-ну 
д/ін. 500мг+500мг фл. №1 - 15уп.; 12 
лот - Цефосульбін пор. для приг. р-ну 
д/ін. 0,5г/0,5г по 1г фл. №1 - 370уп.; 13 
лот - Гатіфлоксацин р-н д/інф. 2мг/мл

2220

265200,00 
( Двісті шістдесят п ’ять 
тисяч двісті грн. 00 коп.)

в т. ч. ПДВ 17349,53 грн.
(1 лот -  52250,00 грн.;

2 лот -  1512,00 грн.;
3 лот -  45840,00 грн.
4 лот -5925,00 грн.
5 лот -  1415,00 грн.
6 лот -  255,00 грн.

7 лот -  13455,00 грн.
8 лот -  5235,00 грн.

9 лот -80219,00 грн.
10 лот -  11880,00 грн.
11 лот -  1237,00 грн.

12 лот -  28857,00 грн.
13 лот -17120,00 грн.

Відкриті торги лютий 2016



. мл - 100 фл.

21.20.1 -  Ліки (33600000-6 
Фармацевтична продукція) ліки)) -1 
найменування

2220
500000,00 

( П'ятсот тисяч грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 32710,28 грн.

Відкриті торги березень 2016

21.20.2 - Препарати фармацевтичні, інші 
(33695000-8 Продукція медичного 
призначення, крім лікарських засобів 
(1 лот - Реактиви для досліджень на 
аналізаторах СОВА8 - 79 найменувань;
2 лот -  розхідні матеріали для 
автоматичного гематологічного 
аналізатора «МШОЯА УЗ000+» - 5 
найменувань;)

2220

1290000,00 
(Один мільйон двісті 

дев’яносто тисяч грн. 00 коп.)
в. т. ч ПДВ 84392,52 грн.
(1 лот -  1240000,00 грн.;

2 лот -  50000,00 грн.)

Відкриті торги березень 2016

32.50.1 - інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні (33181000-2 
Апарати для підтримування функції 
нирок (витратні матеріали для 
проведення сеансів гемодіалізу) - 6 
найменувань

2220

499000,00 
(Чотириста дев ’яносто 

дев’ять тисяч грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 32644,86 грн.

Запит цінових 
пропозицій березень 2016

32.50.1 - інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні (33181000-2 
Апарати для підтримування функції 
нирок (витратні матеріали для 
проведення сеансів гемодіалізу) -17  
найменувань

2220
3000000,00 

(Три мільйони грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 196261,68 грн.

Відкриті торги березень 2016

21.20.1 -  Ліки (33600000-6 
Фармацевтична продукція) ліки)) -1 
найменування

2220

393000,00 
( Триста дев’яносто три 

тисяч грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 25710,28 грн.

Відкриті торги березень 2016

21.20.1 -  Ліки (33600000-6 
Фармацевтична продукція) ліки)) -110 
найменувань

2220

3350000,00 
( Три мільйони триста 

п ’ятдесят тисяч грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 219158,88 грн.

Відкриті торги березень 2016

32.50.1 - інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні (33181000-2 2220 28000000,00 

(Двадцять вісім мільйонів грн. Відкриті торги березень 2016



.арати для підтримування функції 
нирок (комплект витратних матеріалів 
для проведення сеансів гемодіалізу на 
апараті «штучна нирка» Fresenius 5008) 
-15  найменувань

00 коп.)
вт. ч. ПДВ 1831775,70 грн.

21.20.1 -  Ліки (33600000-6 
Фармацевтична продукція) Інфасурф)) - 
15 уп.

2220

245000,00 
(Двісті сорок п ’ять тисяч грн. 

00 коп.)
в т. ч. ПДВ 16028,04 грн.

Відкриті торги березень 2016

Торги відмінені 
згідно ч. 1 ст. 30 

ЗУ «Про державні 
закупівлі»

22.19.6 -  Предмети одягу та аксесуари 
одягу з вулканізованої гуми (крім 
виготовлених з твердої гуми) (18424000- 
7 -  рукавички (рукавички хірургічні та 
оглядові)- 3 найменування

2220
700000,00 

(Сімсот тисяч грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 45794,39 грн.

Відкриті торги квітень 2016

21.20.1 -  Ліки (33600000-6 
Фармацевтична продукція) Інфасурф)) - 
15 уп.

2220

222500,00 
(Двісті двадцять дві тисячі 

п ’ятсот грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 14556,07 грн.

Відкриті торги червень 2016

32.50.3 - Меблі медичні, хірургічні, 
стоматологічні та ветеринарні; крісла 
парикмахерські та подібні крісла; їхні 
частини (33192000-2 Меблі медичного 
призначення (1  лот -  Стіл операційний 
з ортопедичним пристосуванням -  1 к- 
кт.; 2 лот -Л іж ко травматологічне 
стаціонарне - 1 0  шт.))

3110
468650,00 

(Чотириста шістдесят вісім 
тисяч шістсот п'ятдесят грн. 

00 коп.)
в т. ч. ПДВ 30659,35 грн.

(1 лот -  200000,00 грн.
2 лот -  268650,00 грн.)

Відкриті торги червень 2016

*Очікувана вартість предмета закупівлі 0 нЛ О  '• А

Затверджений рішенням комітету з кон ку р сн и х ^р ^^вщ ^ 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету з конкурсних торгів

2016 ф у  № 122

І. С. Запорожан 

Ю. О. Покотилко


