
Річний план закупівель на 2016 рік 

Міська лікарня № 1, 05483078
(найменування замовника, 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код
КЕКВ

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі
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’̂ Ьчатак^-
проведення
процедури
закупівлі

* *_________________
Примітки

1 2 3 4 5 6
Енергія електрична (35.11.1) 
Енергія електрична (35.11.10-00.00) 
(09310000-5;Енергія електрична)

2273 1031125,00 грн. (один мільйон 
тридцять одна тисяча сто 
двадцять п’ять гривень 00 
кол), в т.ч. ПДВ 206 225,00 
грн

переговорна
процедура

процедура 
проводилась 
у грудні 2015

Закупівля №1

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.1) 
Пара та гаряча вода (35.30.11 -00.00)
(09323000-9; Централізоване опалення)

2271 3186615,58 грн.(три мільйони 
сто вісімдесят шість тисяч 
шістсот п'ятнадцять гривень 
18 коп), в т.ч. ПДВ 637 323,17 
грн.

переговорна
процедура

січень 2016- 
лютий 2016

Закупівля №2

Продукти хімічні різноманітні (20.59.5)
2 лоти:
Лот №  1- Продукти хімічні різноманітні(20.59.5) (Органічні 
хімічні речовини різні-24327000-2)
Лот  №2- Продукти хімічнірізно.манітні(20.59.5) (Органічні хімічні 
речовини різні-24327000-2)

2220 950000,00 грн. (дев’ятсот 
п’ятдесят тисяч гривень 00 
коп), в т.ч. ПДВ 66 500 грн.

Відкриті
торги

лютий 2016 Закупівля № 3

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозіди та алкалоїди 
рослинного походження (21.Т0.5)(Вітаміни-33616000-1; 
провітаміни-33616100-2;)
5 лотів:
Лот №1- Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозіди та азікало'іди 
рослинного походження (21.10.5)(Вітаміни-33616000-1; 
провітаміни-33616і 00-2);
Лот №2- Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозіди та алкалоїди 
рослинного походження (21.10.5)(Вітаміни-33616000-1; 
провітаміни-336і 6100-2)
Лот №3- Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозіди та алкалоїди

2220 1300000,00 грн. (один мільйон 
триста тисяч гривень 00 коп), 
в т.ч. ПДВ 91 000,00 грн.

Відкриті
торги

травень 2016 Закупівля № 4

1



рослинного походження
провітаміни-33616100-2);
Лот №4- Провітаміни, вітаміни 
рослинного походження
провітаміни-33616100-2);
Лот №5- Провітаміни, вітаміни 
рослинного походження
провітаміни-33616100-2);

(21.10.5) (Вітаміни-33616000-1;

й гормони; глікозіди та алкалоїди
(21.10.5) (Вітаміни-33616000-1;

й гормони; глікозіди та алкалоїди
(21.10.5) (Вітаміни-33616000-1;

Ліки (2І.20.1)(Фармацевтична продукція-33600000-6)
6 лотів:
Лот№ 1 
Лот № 2 
Лот № З 
Лот № 4 
Лот № 5 
Лот № б

2220

Ліки (21.20. /)(Фармацевтична продукція-33600000-6);
- Ліки (21.20.1)(Фармацевтична продукція-33600000-6)
- Ліки (21.20.1)(Фармацевтична продукція-33600000-6);
- Ліки (21.20.1)(Фармацевтична продукція-33600000-6); 

Ліки (21.20.1)(Фармацевтична продукція-33600000-6); 
Ліки (21.20.1)(Фармацевтична продукція-33600000-6)

390 000,00 грн. (триста 
дев’яносто тисяч гривень 00 
коп.), в т.ч. 27 300,00 грн.

Відкриті
торги

травень. Закупівля № 5

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 
атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване 
піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи 
фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; 
гідантоїн та його похідні; сульфонаміди (21.10.3)(Противірусні 
засоби для системного застосування-33651400-2; м’язові 
релаксанти-33632200-Т; Протизапальні та протиревматичні 
засоби-33632100-0)

7 лотів:

Лот № 1-Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 
атомом(-ами) азоту, що мають у  структурі неконденсоване 
піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи 
фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; 
гідантоїн та його похідні; сульфонаміди (21.10.3)(Противірусні 
засоби для системного застосування-33651400-2; м ’язові 
релаксанти-33632200-1; Протизапальні та протиревматичні 
засоби-33632100-0);

Лот № 2-Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 
атомо.м(-ами) азоту, що мають у  структурі неконденсоване

2220 580 000,00 грн. (п’ятсот
вісімдесят тисяч гривень
00коп.), в т.ч. ПДВ 40 600,00 
грн.

Відкриті
торги

травень 2016 Закупівля № 6
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піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи 
фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; 
гідантоїн та його похідні; сульфонаміди (21.10.3)(Противірусні 
засоби для системного застосування-33651400-2; м ’язові
релаксанти-33632200-1; Протизапальні та протиревматичні
засоби-33632100-0);

Лот № З-Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 
атомом(-ами) азоту, що мають у  структурі неконденсоване 
піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи 
фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; 
гідантоїн та його похідні; сульфон аміди (21Л 0.3) (Противірусні 
засоби для системного застосування-33651400-2; м ’язові
релаксанти-33632200-І; Протизапальні та протиревматичні
засоби-33632100-0);

Лот № 4-Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 
атомом(-ами) азоту, що мають у  структурі неконденсоване
піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи 
фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; 
гідантоїн та його похідні; сульфонаміди (21Л0.3)(Противірусні
засоби для системного застосування-33651400-2; м ’язові
релаксанти-33632200-1; Протизапальні та протиревматичні
засоби-33632100-0);

Лот № 5-Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 
атомом(-ами) азоту, що мають у  структурі неконденсоване
піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи 
фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; 
гідантоїн та його похідні; сульфонаміди (21.10.3)(Противірусні 
засоби для системного застосування-33651400-2; м ’язові
релаксанти-33632200-1; Протизапальні та протиревматичні
засоби-33632100-0);

Лот № 6-Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 
атомом(-ами) азоту, що мають у  структурі неконденсоване
піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи





фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; 
гідантоїн та його похідні; сульфонаміди (21.10.3)(Противірусні 
засоби для системного застосування-33651400-2; м ’язові
релаксанти-33632200-І; Протизапальні та протиревматичні 
засоби-33632100-0);

Лот № 7-Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 
атомом(-ами) азоту, що мають у  структурі неконденсоване 
піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи 
фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; 
гідантоїн та його похідні; сульфонаміди (21.10.3)(Противірусні 
засоби для системного застосування-33651400-2; м ’язові
релаксанти-33632200-1; Протизапальні та протиревматичні 
засоби-33632/00-0);

Лізін, глутамінова кіслота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію 
четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі з цих 
речовин (21 Л0.2)(33621400-3)
8 лотів:

Лот № 1- Лізін, глутамінова кіслота та іхні солі; солі та гідроксиди 
амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі 
з цих речовин (21.10.2)(33621400-3);

Лот № 2- Лізін, глутамінова кіслота та іхні солі; солі та гідроксиди 
амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі 
з цих речовин (21.10.2)(33621400-3)

Лот № 3- Лізін, глутамінова кіслота та іхні солі; солі та гідроксиди 
амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі 
з цих речовин (21.10.2)(33621400-3);

Лот № 4- Лізін, глутамінова кіслота та іхні солі; солі та гідроксиди 
амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі 
з цих речовин (21.10.2)(33621400-3);

Лот № 5- Лізін, глутамінова кіслота та іхні солі; солі та гідроксиди

2220 250 000,00 грн. (двісті 
п’ятдесят тисяч гривень 00 
коп.), в т.ч. ПДВ 17 500,00 
грн.

Відкриті
торги

травень 2016 Закупівля № 7
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амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні її солі 
з цих речовин (21.10.2)(33621400-3);

Лот №  6- Лізін, глутамінова кіслота та їхні солі; солі та гідроксиди 
амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі 
з цих речовин (21.10.2)(33621400-3);

Лот №  7- Лізін, глутамінова кіслота та їхні солі; солі та гідроксиди 
амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі 
з цих речовин (21.10.2)(33621400-3);

Лот № 8- Лізін, глутамінова кіслота та їхні солі; солі та гідроксиди 
амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі 
з цих речовин (21.10.2)(33621400-3).
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Продукти хімічні різноманітні (20.59.5)(Реактиви та контрастні 
речовини-33696000-5; Реактиви для аналізів крові- 33696200-7)

2220 198 000,00 грн. (сто 
дев’яносто вісім тисяч 
гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ 
39 600,00 грн.

Відкриті
торги

березень- 
квітень 2016

Закупівля № 8

Інструменти та прилади медичні, хірургічні, стоматологічні (32.50.1) 
(Приладдя для венепункції та забору крові - 33141300-3)

2220 180 000,00 грн.(сто вісімдесят 
тисяч гривень 00 коп.), в т.ч. 
ПДВ 12 600,00 грн

Відкриті
торги

березень-
квітень2016

Закупівля № 9

Продукти хімічні різноманітні (20.59.5ХСистеми для клінічних 
хімічних аналізів-33159000-9)

2220 240 000,00 грн (двісті сорок 
тисяч гривень 00 коп.) ,в т.ч. 
ПДВ 16 800,00 грн.

Відкриті
торги

квіте нь- 
травень 2016

Закупівля № 10

Ліки (21.20.!)(Фармацевтична продукція-33600000-6) 2220 300 000,00 грн. (триста тисяч 
гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ 
21 000,00 грн.

Відкриті
торги

червень- 
липень 201 6

Закупівля № 11

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.04.2016 р. 

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар з конкурсних торгів

Л.І. Трутненко

М.М. Зотікова
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