
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2015 рік

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

Предмет закупівлі

КОД КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6

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

9236276,40 
(Дев ’ять мільйонів двісті 
тридцять шість тисяч 

двісті сімдесят шість грн. 40 
кой.)

в т. ч. ПДВ 1539379,40 грн.

переговорна
процедура
закупівлі

грудень 2014

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

2272

604800,00 
( Шістсот чотири тисяч 

вісімсот грн.)*
в т. ч. ПДВ 100800,00 грн.

переговорна
процедура
закупівлі

грудень 2014

37.00.1 - Послуги каналізаційні 
(3 7.00.11-00.00 - Видаляння та 
обробляння стічних вод 
(централізоване водовідведення))

2272

592800,00 
( П ’ятсот дев’яносто дві 

тисячі вісімсот грн.)*
в т. ч. ПДВ 98800,00 грн.

переговорна
процедура
закупівлі

грудень 2014

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

2273

5231082,80 
( П ’ять мільйонів двісті 
тридцять одна тисяча 

вісімдесят дві грн. 80 коп.) *
в т. ч. ПДВ 871847,14 грн .

переговорна
процедура
закупівлі

грудень 2014

10.71.1— Вироби хлібобулочні, 
кондитерські та кулінарні, 
борошняні, нетривалого зберігання 
(10.71.11-00.90-Вироби 
хлібобулочні, нетривалого

2230

442423,80 
(Чотириста сорок дві 

тисячі чотириста двадцять 
три грн. 80 коп.)

в т. ч. ПДВ 73737,30 грн.

Відкриті
торги

грудень 2014



....... ■ ■ -
^гання, інші) —  3 найменування

21.10.5 - Провітаміни, вітаміни й 
гормони; глікозиди та  алкалоїди 
рослинного походження та їхні 
похідні; антибіотики 
(21.10.53-00.00 - Глікозиди, 
ачкачоїди рослинного походження, 
їхні солі, ефіри, естери та інші 
похідні) - 1 0  найменувань

2220

850000,00 
(Вісімсот п ’ятдесят тисяч 

грн. 00 коп.)
в т. ч. ПДВ 55607,48 грн.

Відкриті
торги грудень 2014

32.50.1 - Інструменти і прилади 
медичні, хірургічні та  
с томатологічні (комплекти 
витратних матеріалів для 
проведення сеансів ?емодіалізу(код 
Д К  016-2010  -  32.50.13-53.00)) -  5 
комплектів

2220

28260000,00 
(Двадцять вісім мільйонів 
двісті шістдесят тисяч 

грн. 00 коп.) 
в т. ч. ПДВ 1848785,05 грн.

Відкри ті 
торги

грудень 2014

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

2274

424578,00 
(Чотириста двадцять 

чотири тисячі п ’ятсот 
сімдесят вісім грн. 00 коп.

в т. ч. ПДВ 70763,00 грн.

переговорна
процедура
закупівлі

січень 2015

Торги відмінені 
згідно ч. 5 ст. 39 ЗУ 

«Про здійснення 
державних 
закупівель»

21.20.2  -  Препарати 
фармацевтичні, інші (21.20.24- 
40.00 -  Вата, марля та подібні 
вироби, вкриті фармацевтичними 
речовинами, розфасовані для 
роздрібної торгівлі, н. в. і. у. 
(матеріал перев ’язувальний) -  3 
найменування

2220

615000,00 
(Шістсот п 'ятнадцять 

тисяч грн. 00 коп.)
в. т. ч ПДВ 40233,65 грн.

Відкриті
торги січень 2015

Договір розірваний, 
ДУ №1 від 

16.03.2015 року

22.19.6 -  Предмети одягу та 
аксесуари одягу з вулканізованої 
гуми (крім виготовлених з твердої 
гуми)(22.19.60-00.00 - Предмети 
одягу та аксесуари одягу з 
вулканізованої гуми (крім 
виготовлених з твердої гуми

2220

773000,00 
( Сімсот сімдесят три 

тисячі грн. 00 коп.)
в. т. ч ПДВ 50570,09 грн.

Відкриті
торги січень 2015



,>—
звички хірургічні та оглядові)- 

^  найменування

20.14.7 -  Продукти хімічні 
органічні. основні, різноманітні 
(20.14.74-00.00 -  Спирт етиловий 
не денатурований міцністю не 
менше ніж 80 об.%(фл. 1 ООмл) -  

28000 фл.

2220

380000,00 
(Триста вісімдесят тисяч 

грн. 00 коп.)
в. т. ч ПДВ 24859,82 грн.

Відкриті
торги

січень 2015

Договір розірваний, 
ДУ №1 від 

10.03.2015 року

08.93.1 -  Сіль і чистий хлорид 
натрію; вода морська та сольові 
розчини (08.93.10-00.00 - Сіль і 
чистий хлорид натрію; вода 
морська та сольові розчини 
( хлорид натрію) - 6 найменувань

2220

685000,00 
(Шістсот вісімдесят п ’ять 

тисяч грн. 00 коп.) 
в. т. ч ПДВ 44813,08 грн.

Відкриті
торги

січень 2015

20.20.1 - Пестициди та інші 
агрохімічні продукти (20.20.14 - 
Засоби дезінфекційні)- 24 
найменування

2220

1120000,00 
(Один мільйон сто двадцять 

тисяч грн. 00 коп.)
в. т. ч ПДВ 186666,67 грн.

Відкриті
торги

січень 2015

Торги відмінені 
згідно ч. 3 с т. 31 ЗУ 

«Про здійснення 
державних 
закупівель»

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

2274

424578,00 
(Чотириста двадцять 

чотири тисячі п ’ятсот 
сімдесят вісім грн. 00 коп.

в т. ч. ПДВ 70763,00 грн.

переговорна
процедура
закупівлі

січень 2015

Торги відмінені 
згідно ч. 3 с т. 31 ЗУ 

«Про здійснення 
державних 
закупівель»

32.50.1 - Інструменти і прилади 
медичні, хірургічні та 
стоматологічні (1 лот -  32.50.13- 
13.00 -  Голки трубчасті, призначені 
для використовування в медицині, 
хірургії, стоматології чи 
ветеринарії; 2 лот -  32.50.13-17.00 
-  Голки, катетери, зонди та подібні 
вироби (крім голок трубчастих і 
голок для накладання швів), 
призначені для використовування в 
медицині,  хірургії, стоматології чи

2220

1579500,00 
(Один мільйон п ’ятсот 

сімдесят дев’ять тисяч 
п ятсот грн. 00 коп.)

в.т.ч ПДВ 1033331,78 грн. 
(1 лот -  197000,00 грн.;
2 лот -  438000,00 грн.;
3 лот -  340000,00 грн.
4 лот -  604500,00 грн.)

Відкриті
торги січень 2015



.їринарії; 3 лот -  32.50.13-11.00
- Шприци, з голками чи без голок, 
призначені для використовування в 
медицині, хірургії, стоматології чи 
ветеринарії; 4 лот -  32.50.13-79.00
- Інструменти та припади, інші) -  
1 лот -1 9  найменувань; 2 лот -  32 
найменування; 3 лот -  8 
найменувань; 4 лот -  ЗО 
найменувань

21.20.1-Л іки (21.20.13-80.00 - 
Ліки, інші, зі змішаних чи 
незмішаних препаратів, 
розфасовані для роздрібної 
торгівлі, н. в. і. у .)-1 лот -  62 
найменування; 2 лот -  76 
найменувань; 3 лот -6 7  
найменувань

2220

6440000,00 
(Шість мільйонів чотириста 

сорок тисяч грн. 00 коп.)
в. т.ч ПДВ 420327,10 грн.
(1 лот -  3850000,00 грн.;
2 лот -  1744000,00 грн.;
3 лот -  845915,00 грн.)

Відкриті
торги січень 2015

21.10.5 - Провітаміни, вітаміни й 
гормони; глікозиди та ачкалоїди 
рослинного походження та їхні 
похідні; антибіотики (1 лот -  
21.10.54-00.00 -  Антибіотики; 2 
лот - 21.10.52-00.00 - Гормони, 
похідні цих речовин; інші стероїди, 
що їх використовують переважно 
як гормони; 3 лот - 21.10.51-00.00 - 
Провітаміни, вітаміни та їхні 
похідні) -  1 лот -  40 найменувань; 2 
лот -  9 найменувань; 3 лот -  9 
найменувань

2220

1235000,00 
(Один мільйон двісті 

тридцять п ’ять тисяч грн. 
00 коп.)

в. т.ч ПДВ 80794,39 грн.
(1 лот -  1171000,00 грн.;

2 лот -  56000,00 грн.;
3 лот -  8000,00 грн.)

Відкриті
торги

*

січень 2015

21.20.2 - Препарати 
фармацевтичні, інші (21.20.23- 
40.00 - Препарати контрастні для 
рентгенівських обстежень; 
реактиви діагностичні для 
введення хворому) -  1 лот -

2220

2117000,00 
(Два мільйон сто сімнадцять 

тисяч грн. 00 коп.)
в.т.ч ПДВ 138495,33 грн.
(1 лот -  543000,00 грн.;
2 лот -  478500,00 грн.;

Відкри ті 
торги січень 2015



------------------------
ораторні реактиви для 

біохімічних досліджень -104 
найменувань; 2 лот - Реактиви для 
досліджень на аналізаторах 
СОВА8 - 65 найменувань; 3 лот - 
ПЛР реактиви -  20 найменувань; 4 
лот - реактиви для імунологічної 
лабораторії -  35 найменувань.

3 лот -  260000,00 грн.
4 лот -  835500,00 грн.)

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

2274

411114,00 
(Чотириста одинадцять 
тисяч сто чотирнадцять 

грн. 00 кой.
в т. ч. ПДВ 68519,00 грн.

переговорна
процедура
закупівлі

лютий 2015

26.60.1 - Устаткованая 
радіологічне, електромедичне та 
електротерапевтичне 
устаткування -  1 лот -  
Комп ’ютеризований тонометр-1 
од.; 2 лот -  Апарат УЗД -  1 од. ; 3 
лот - Апарат ШВЛ-  4 од.; 4 лот -  
Дефібрилятор-монітор -  1 од.; 5 
лот -  Апарат для сорбційного 
очищення крові -  1 од.

3110

5002000,00 
(П’ять мільйонів дві тисячі 

грн. 00 коп.)
в. т. ч ПДВ 83366,67 грн.
(1 лот -  340000,00 грн.;
2 лот -  1310000,00 грн.;
3 лот -  2920000,00 грн.
4 лот -  232000,00 грн.
5 лот -  200000,00 грн.)

Відкриті
торги лютий 2015

Торги відмінені по 
лоту 4 згідно ч. 2 ст. 

ЗО ЗУ «Про 
здійснення 
державних 
закупівель»

21.20.1 -Л іки (21.20.13-80.00 - 
Ліки, інші, зі змішаних чи 
незмішаних препаратів, 
розфасовані для роздрібної 
торгівлі, н. в. і. у.)- 8 лотів: лот 1 - 
Гормональні та антигестамінні 
препарати, гепатопротектори - 
16; лот 2 - Плазмо- та 
кровозамінники, імунні сиворотки 
та імуноглобуліни -19; лот 3 - 
Анальгетики та спазмолітики -18; 
лот 4 - Антигемостатичні засоби - 
3; лот 5 - Сурфактанти - 1; лот 6 - 
Серцево-судинні засоби та

2220

9540000,00 
(Дев \ять мільйонів н ’ятсот 

сорок тисяч грн. 00 коп.)
в. т.ч ПДВ 624112,15 грн.
(1 лот -  80000,00 грн.;
2 лот -  1255000,00 грн.;
3 лот -  305000,00 грн.
4 лот -  200500,00 грн.
5 лот — 710000,00 грн.
6 лот -  180000,00 грн.
7 лот -  6179500,00 грн.
8 лот -  630000,00 грн.)

Відкриті
торги лютий 2015



.мболічиі коректори - 22; лот 7 - 
Антикоагулянти, антимікробні 
препарати та препарати 
невідкладної допомоги -120; лот 8 
- Гемостатичні засоби - 2
20.14.7 -  Продукти хімічні 
органічні, основні, різноманітні 
(20.14.74-00.00 -  Спирт етиловий 
не денатурований міцністю не 
менше ніж 80 об. %(фл. 1 ООмл) -  
27000 фл.

2220

594000,00 
(П’ятсот дев’яносто 

чотири тисяч грн. 00 коп.)
в. т. ч ПДВ 38859,81 грн.

Відкриті
торги березень 2015

20.20.1 - Пестициди та інші 
агрохімічні продукти (20.20.14 - 
Засоби дезінфекційні)- 20 
найменувань

2220

1300000,00 
(Один мільйон двісті 

сімдесят тисяч грн. 00 коп.)
в. т. ч ПДВ 85046,73 грн.

Відкриті
торги березень 2015

21.20.1 -Л іки (21.20.13-80.00 - 
Ліки, інші, зі змішаних чи 
незмішаних препаратів, 
розфасовані для роздрібної 
торгівлі, н. в. і. у) -  2 найменування

2220

650000,00 
(Шістсот п ’ятдесят тисяч 

грн. 00 коп.)
в. т. ч ПДВ 42523,36 грн.

Відкриті
торги березень 2015

і

21.20.2 -  Препарати 
фармацевтичні, інші (21.20.24- 
40.00 -  Вата, марля та подібні 
вироби, вкриті фармацевтичними 
речовинами, розфасовані для 
роздрібної торгівлі, н. в. і. у. 
(матеріал перев ’язувальний) -  3 
найменування

2220

792500,00 
(Сімсот дев’яносто дві 

тисячі п ’ятсот грн. 00 коп.)
в. т. ч ПДВ 51845,79 грн.

Відкриті
торги березень 2015

26.60.1 - Устатковання 
радіологічне, електромедичне та 
електротерапевтичне 
устаткування (26.60.12-80.00 -  
Апаратура електроді агностична 
(крім електрокардіографів) -  
Дефібрилятор-монітор — 1 од

3110

260000,00 
(Двісті шістдесят тисяч 

грн. 00 коп.)
в. т. ч ПДВ 17009,35 грн.

Відкриті
торги березень 2015



.jü.3 - Меблі медичні, хірургічні, 
стоматологічні та ветеринарні; 
крісла парикмахерські та подібні 
крісла; їхні частини (32.50.30-50.01 
- Ліжка-підіймачі та подібні 
ліжка) Стіл операційний 
нейрохірургічний -  1 од.

3110

900000,00 
(Дев'ятсот тисяч грн. 00 

кой.)
в. т. ч ПДВ 58878,51 грн.

Відкриті
торги квітень 2015

26.60.1 - Устатковання 
радіологічне, електромедичне та 
електротерапевтичне 
устаткування (26.60.12-80.00 - 
Апаратура електроді агностична 
(крім електрокардіографів), н. в. і. 
у.) -  1 лот -  Артроскоп-1 од.; 2 
лот -  Ренген операційний з С- 
аркою -  1 од.; 3 лот -  Мікроскоп 
нейрохірургічний - 1  од. ;

3110

9080000,00 
(Дев'ять мільйонів 

вісімдесят тисяч грн. 00 
коп.)

в. т. ч ПДВ 594018,70 грн. 
(1 лот -  2650000,00 грн.;
2 лот -  23 75000,00 грн.;
3 лот -  40550000,00 грн.)

Відкриті
торги

квітень 2015

Торги відмінені 
згідно ч. 1 ст. 30 ЗУ 

«Про здійснення 
державних 
закупівель»

26.60.1 - Устатковання 
радіологічне, електромедичне та 
електротерапевтичне 
устаткування(26.60.12-80.00 - 
Апаратура електродіагностична 
(крім електрокардіографів), н. в. і. 
у.) (Фетальний монітор 
(кардіотокограф) -  2 найменування

3110

100000,00 
(Сто тисяч грн. 00 коп.)
в. т. ч ПДВ 6542,06 грн. 
(1 лот -  76000,00 грн.; 
2 лот -  24000,00 грн.)

Відкриті
торги квітень 2015

код 33.13.1 - ремонтування та 
технічне обслуговування 
електронного й оптичного 
устатковання (33.13.12-00.00 - 
Ремонтування та технічне 
обслуговування радіологічного, 
електромедичного й 
електротерапевтичного 
устатковання (капітальний 
ремонт магнітно-резонансного 
томографу Signa Profile Platium 
0.2Т із заміною градієнтного

3110

1200000,00 
(Один мільйон двісті тисяч 

грн. 00 коп.)
в. т. ч ПДВ 78504,67 грн.

Відкриті
торги квітень 2015



всилювана))

26.60.1 - Устатковання 
радіологічне, електромедичне та 
електротерапевт ичне 
устаткування (26.60.12-80.00 - 
А паратура електродіагностична 
(крім електрокардіографів), н. в. і. 
у.) -  Ренген операційний з С-аркою 
- 1  од.

3110

2380000,00 
(Два мільйони триста 

вісімдесят тисяч грн. 00 
коп.)

в. т. ч ПДВ 155700,93 грн.

Відкриті торги квітень 2015

32.50.1 - Інструменти і прилади 
медичні, хірургічні та 
стоматологічні (32.50.13-35.00 - 
Ендоскопи для медичних цілей) - 
Артроскоп-1 од

3110

2640000,00 
(Два мільйони шістсот сорок 

тисяч грн. 00 коп.) 
в. т. ч ПДВ 172710,28 грн.

Відкриті торги квітень 2015

26.70.2 - Прилади оптичні, інші, та 
їхні частини (26.70.22-70.00 - 
Мікроскопи стереоскопічні, 
зокрема для мікрофотографування, 
для мікрокінознімання чи 
мікропроеціювання) - Мікроскоп 
нейрохірургічний - 1  од.

3110

4060000,00 
(Чотири мільйони 

шістдесят тисяч грн. 00 
коп.)

в. т. ч ПДВ 265607,48 грн.

Відкриті торги квітень 2015

21.20.2 - Препарати 
фармацевтичні, інші (21.20.23- 
Реактиви діагностичні та інші 
фармацевтичні препарати) -  
Реактиви для досліджень на 
аналізаторах СОВА8 - 68 
найменувань

2220

800000,00 
(Вісімсот тисяч грн. 00 коп.)

в. т. ч ПДВ 52336,45 грн.
Відкриті торги квітень 2015

^Очікувана вартість предмета закупівлі 
Затверджений рішенням комітету

Голова комітету з конкурсни 

Секретар комітету з конкурси

торгів від 27.04.2015 року №91 та 95

Запорожан І. С.

Малюк А. О.


