
Предмет закупівлі Код КЕКВ Очікувана вартість предмета Процедура Орієнтовний Примітки
(для закупівлі закупівлі початок

бюджетних проведення
коштів) процедури

закvпівлі
1 2 3 4 g 6

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, 19.20.2 232452,00,00 грн (двісті
Відкриті Грудень2210 тридцять дві тисячі чотириста

п'ятдесят дві грн оо коп) торги 2015р

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (09100000-0 Паливо (бензин А-92, паливо 232452,00,00 грн (двісті
Відкриті Травень2210 тридцять дві тисячі чотириста~изельне))

п'ятдесят дві грн оо коп) торги 2016р

Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування, 10.86.1 1930579,29 грн (один мільйон

(Продукт спеціального дієтичного харчування) Лот N2 1,2 - Продукт спеціального 2220 дев'ятсот тридцять тисяч Відкриті Грудень
п'ятсот сімдесят дев'ять грн торги 2015рдієтичного харчування

29 коп)
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (33696000-5 Реактиви та контрастні речовини

2220 400000,00 грн (чотириста Відкриті Лютий
(реактиви, перев'язувапьний та шовний матеріал, сироватки та вакцини)), 73 лоти тисяч грн оо коп) торги 2016р
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (33696000-5 Реактиви та контрастні речовини

2220 200000,00 грн (двісті тисяч Відкриті Лютий
(реактиви до анапізагорівї), 52 лоти грн ООкоп) торги 2016р
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (33696000-5 Реактиви та контрастні речовини

2220 200000,00 грн (двісті тисяч Відкриті Лютий
84 лоти)) грн ООкоп) торги 2016р

21.20.1 Ліки (33600000-6 Фармацевтична продукція (ліки)), 56 лотів 2220 400000,00 грн (чотириста Відкриті Лютий.
ТИСЯЧгрн ООкоп) торги 2016р

?1.20.1 Ліки (33600000-6 Фармацевтична продукція (Адалімумаб, розчин для ін'єкцій 40 мг! 232610,00 грн (двісті
Відкриті Липень

0,8 Mh, 2 шприца по 0,8 мл У комплекті з серветками))) 2220 тридцять дві тисячі шістсот
2016рдесять грн ООкоп ) торги

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (33141000-0 Медичні
600000,00 грн (шістсот тисяч Відкриті Березеньматеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування (витратні матеріали)), 2220

45 лотів грн оо коп) торги 2016р

?1.1 0.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та апкапоїди рослинного походження та
2220 900000,00 грн (дев'ятсот Відкриті Березень

іхні похідні; антибіотики ((33600000-6 Фармацевтична продукція (лікарські засоБИ)),50 лотів тисяч грн ООкоп) торги 2016р
?1.1 0.6 Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші речовини людського чи І

варинного походження, н. в. і. у., (33600000-6 Фармацевтична продукція (лікарські 2220 1000000,00 грн (один мільйон Відкриті Лютий
засобиї), 20 лотів грн оо коп) торги 2016р

?1.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (33651000-8 Загальні протиінфекційні засоби для
2220 70000,00 грн (сімдесят тисяч Відкриті Липень

системного застосування та вакцини (сироватки та вакцини)), 6 лотів грн ООкоп) торги 2016р

Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів, 96.01.1 266475,00грн (двісті Торги
(послуги з прання рівног бавовняно'і та ЛЛЯНО'ібілизни, послуги з прання особливо 2240 шістдесят шість тисяч Відкриті Грудень відмінено
брудної білизни) чотириста сімдесят п'ять грн торги 2015р

- оо коп)

- РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік

Микола'івсько'і обласно'і ДИТЯЧО'ілікарні Микола'іВСЬКО'іобласно'і ради, код ЄДРПОУ 02007070
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ Очікувана вартість предмета Процедура Орієнтовний Примітки
(для закупівлі закупівлі початок

бюджетних проведення
коштів) процедури

закvпівлі
1 2 3 4 g 6

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, 19.20.2 232452,00,00 грн (двісті В' . Г
" ІДКРИТІ рудень2210 тридцять ДВІТИСЯЧІчотириста 2015

. .\ торги Рп'ятдесят ДВІ грн оо коп)
'. 232452 ООООгрн (двісті . .19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи маСТИЛЬНІ(09100000-0 Паливо (бензин А-92, паливо 221 О ' .'. ВІДкриТІ Травень

ІПІ е)) тридцять ДВІТИСЯЧІчотириста 2016~изельн . .\ торги Р
п'ятдесят ДВІ грн оо коп)

. . ". 193057929 грн (один мільйонПродукти харЧОВІГОТОВІгомогенізовані для дитячого та ДІЄТИЧНОГОхарчування, 10.86.1 , ' В' . Г
. . . дев ятсот тридцять ТИСЯЧ IДКрИТI рудень(Продукт спеціального ДІЄТИЧНОГОхарчування) Лот N2 1,2 - Продукт спеціального 2220,., 2015

дієтичного харчування п ятсот CIM~~~~~~eB ять грн торги р

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (33696000-5 Реактиви та контрастні речовини 2220 400000,00 грн (чотириста Відкриті Лютий
(реактиви, перев'язувапьний та шовний матеріал, сироватки та вакцини)), 73 лоти тисяч грн оо коп) торги 2016р
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (33696000-5 Реактиви та контрастні речовини 2220 200000,00 грн (двісті тисяч Відкриті Лютий
(реактиви до анапізагорівї), 52 лоти грн оо коп) торги 2016р
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (33696000-5 Реактиви та контрастні речовини 2220 200000,00 грн (двісті тисяч Відкриті Лютий
84 лоти)) грн оо коп) торги 2016р

21.20.1 Ліки (33600000-6 Фармацевтична продукція (ліки)), 56 лотів • 2220 400000,00 ~~но(чооти~иста Від,~ИТі Л20Ю1Т6~~'
тисяч грн коп) торги )1,)

?1.20,1 Ліки (33600000-6 Фармацевтична продукція (Адалімумаб, розчин для ін'єкцій 40 мг! 2220 232610,0~ грн (~Bi.CTi Відкриті Липень
0,8 Mh, 2 шприца по 0,8 мл У комплекті з серветками))) тридцять ДВ~n~ИСоЯоЧIШІС)ТСОТ торги 2016р

десять грн коп
32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (33141000-0 Медичні 600000 оо (ші В" Б

. . . . . . ( . ')) 2220 грн ШІСТСОТТИСЯЧ IДКрИТI ерезеньматеріали неХIМIЧНIта гемаТОЛОГІЧНІодноразового застосування витрати: матеріали , ' оо ) 2016
45 лотів грн коп торги р

?1.1 0.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та апкапоїди рослинного походження та 2220 900000,00 грн (дев'ятсот Відкриті Березень
іхні похідні; антибіотики ((33600000-6 Фармацевтична продукція (лікарські засоБИ)),50 лотів тисяч грн оо коп) торги 2016р
?1.1 0.6 Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші речовини людського чи 1000000 оо (І ,~ В' . Л ~

. .. , грн один МІЛЬИОН IДКрИТl ютииваринного походження, н. в. І. у., (33600000-6 Фармацевтична ПРОДУКЦІЯ(лікарські 2220 'ОО) 2016
засобиї), 20 лотів грн коп торги р

?1.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (33651000-8 Загальні протиінфекційні засоби для 2220 70000,00 грн (сімдесят тисяч Відкриті Липень
системного застосування та вакцини (сироватки та вакцини)), 6 лотів грн оо коп) торги 2016р

. . '. 266475 ООгрн(двісті ТоргиПослуги щодо прання та ХІМІЧНОГОчищення текстильних І хутряних виробів, 96.01,1 . '. В" Г . .
'.. .. .. . ШІстдесят ШІСТЬтисяч ІДКРИТІ рудень ВІДМІнено(послуги з прання РІВНОІ бавовняної та ЛЛЯНОІБІЛИЗНИ, послуги З прання особливо 2240 ., 2015

брудної білизни) чотириста СІмдесят п ять грн торги р
. - оо коп)



96.01.1 Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів 266475,00грн (двісті
І

Торги

(98310000-9 Послуги з прання і сухого чищення (послуги з прання рівної бавовняної та 2240 шістдесят шість тисяч Відкриті Лютий відмінено
чотириста сімдесят п'ять грн торги 2016рляної білизни, послуги з прання особливо брудної білизни))

ООкоп

6.01.1 Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів 266475,00грн (двісті
шістдесят шість тисяч І '''''1-'''''' V"V І-' , ,ul Березень(98310000-9 Послуги з прання і сухого чищення (послуги з прання рівної бавовняної та 2240 чотириста сімдесят п'ять грн п~.?~~!~;а 2016рляної білизни, послуги з прання особливо брудної білизни)) оо коп)

!Обробляння та розподіляння води трубопроводами, 36.00.2 (постачання питної води),
І

І 311889,60 грн (триста Грудень Протокол

:36.00.20-00.00 2272 одинадцять тисяч вісімсот 2015р NQ24/1 від
вісімдесят дев'ять грн 60 коп) 09.12.2015
246805,20 грн (двісті сорок Грудень Протокол

Послуги каналізаційні, 37.00.1 (приймання стічних вод), 37.00.11-00.00 І 2272 Ішість тисячі вісімсот п'ять грн 201~p NQ25/1 від
20 коп) 09.12.2015

Енергія електрична, 35.11.1 (постачання електричної енергії), 35.11.10-00.00 І 1 680 996,41 грн (один Грудень Протокол

2273 мільйон шістсот вісімдесят 2015р NQ27/1 від
тисяч дев'ятсот дев'яносто

~~IJ'\ІпіDпі 09.12.2015р
шість г н 41 коп

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані, 06.20.1, 06.20.10-00.00 2737991,42 грн (два мільйони r Грудень Протокол. . ереговорна 2015р NQ26/1 від
2274

СІМСОТтридцять СІМтисяч
дев'ятсот дев'яносто одна грн П~~v~~!~іа 08.12.2015р

42 коп
35.22.1 Розподіляння газоподібного палива трубопроводами (65210000-8 Розподіл газу 263 540,42 грн (двісті ереговорна Січень Протокол
(Розподіл природного газу)) 2274 шістдесят три тисячі п'ятсот процедура 2016р NQ2/1 від

со ок г н 42 коп з ПДВ зак півлі 03.02.2016

1000000,00 грн (один Відкриті Березень
3110 І 2016р

мільйон грн ООкоп) торги

96 01 1 П . . -. б' 266475,00грн (двісті Торги
. . ослуги щодо прання та ХІМІЧНОГОчищення текстильних І хутряних виро ІВ .. В" Пютий ві мінєно

(9831 0000 9 П . ( . оо б оо 2240 ШІстдесят ШІСТЬтисяч ідкрип Д
оо • - ослуги з прання І сухого чищення по~л~ги 3 прання РІВНОІ авовняноі та чотириста сім есят п'ять грн торги 2016р

ЛЯНОІБІЛИЗНИ, послуги З прання особливо брудної БІЛИЗНИ)) оо ~оп

6 01 1 П . . . б' 266475 ООгрн(двісті. . ослуги щодо прання та ХІМІЧНОГОчищення текстильних Іхутряних виро ІВ . '. Б зень
(9831 0000 9 П . ( . оо б оо 2240 ШІстдесят ШІСТЬтисяч ере- ослуги з прання І сухого чищення послуги з прання РІВНОІ аВОВНЯНОIта о р с а . , ь гр 2016р

оо б' б б оо б' )) ч ти и т СІмдесят п ят нЛЯНОІ ІЛИЗНИ, послуги З прання осо ливо РУДНОІ ІЛИЗНИ ООкоп)

• оо 311889,60 грн (триста Грудень Протокол
Обробляння та РОЗПОДІЛЯННЯводи трубопроводами, 36.00.2 (постачання ПИТНОІводи), 2272 . . 2015р No24/1 від
36 оо 20-00 оо одинадцять тисяч ВІСІМСОТ -

.. . вісімдесят дев'ять грн 60 коп) 09.12.2015
246805,20 грн (двісті сорок Грудень Протокол

Послуги каналізаційні, 37.00.1 (приймання стічних вод), 37.00.11-00.00 2272 шість тисячі вісімсот п'ять грн 201~p NQ25/1 від
20коп) 09.12.2015

Енергія електрична, 35.11.1 (постачання електричної енергії), 35.11.10-00.00 1 680 996,41 грн (один Грудень Протокол
2273 мільйон шістсот вісімдесят 2015р NQ27/1 від

тисяч дев'ятсот дев'яносто 09.12.2015р
шість г н 41 коп

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані, 06.20.1, 06.20.10-00.00 2737991,42 грн (два мільйони Грудень Протокол
2274 сімсот тридцять сім тисяч 2015р NQ26/1 від

дев'ятсот дев'яносто одна грн 08.12.2015р
42 коп

35.22.1 Розподіляння газоподібного палива трубопроводами (65210000-8 Розподіл газу 263 540,42 грн (двісті ереговорна Січень Протокол
(Розподіл природного газу)) 2274 шістдесят три тисячі п'ятсот процедура 2016р NQ2/1 від

со ок г н 42 коп з ПДВ зак півлі 03.02.2016
. . Березень

3110 10~00_00,00 грн (один ВІДКрИТІ 2016р
МІЛЬИОНгрн ООкоп) торги

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.12.2015 Р NQ_1_, в редакції від 13.07.2016 Р NQ1/8

\

Г· . - . Гоцуляк д.В.
олова КОМІтетуз конкурсних ТОРГІВ,головнии ЛІкар (ініціали та прізвище)

С· . Соловей Н.В.
екретар КОМІтетуз конкурсних ТОрГІВ : (ініціали та прізвище)

.
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