
ЗА'І НКІ'ДЖКНО 
Наказ Міністерства 

скгжазйікїівга вйлвктку 
* ... • • і . г 

і торгівлі України 
15.09.2014 їй 1106 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ЗІ ЗМІНАМИ 

на 20 І 6 рік 
М и к о л а ї в с ь к а о б л а с н а л і к а р н я - е в к л а з к о м у н а л ь н о ї в л а с н о с т і о б л а с т і 

є д РПОУ 01998383 
Предмет закупівлі Код 

КЕКВ 
(для 

бюджет 
нмх 

коштів) 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі, з ПДВ 

Процедура 
закупівлі 

Оріентовмші . 
початок 
проведення 
процедури 
члкулія-пі 

Ярішячш 

1 2 3 4 5 6 
Обробляння тз ро зподілякня ВОДИ 
трубопроводами - 36.00.2 

2272 

400752,00грн. (Чотириста 
тисяч сімсот п'ятдесят деі грн. 
00 коп.), з ПДВ грудень 2015р. 

договір заколочено 29.12.15р. На 
суму 400752,0 грн. 

Послуги каиалізаці&й-37.00.1 
(вияаляїшята .обробляння .стічних 
вод-37.00.11-00.00) 

2272 

31.7.124,00. ірн. (Триста 
сімнадцять тисяч сто двадцять. 
Чішцжїри. 0бїшй.),гі щ р 

договір заключено 29.12.15р. На 
суму ЗІТШіИ ІІ®. 

(енергія 
електрична - 35.11.10-00.00) 2273 

2150744,61 грн. (Два мільйони' 
сто пятдесят тисяч сімсот сорок 
чотири грн. 61 коп.)3 ПДВ 

процедура 
Грудень 2015р. 

договір заключено 05.01.16р. На 
суму 2150744,61 грн. 

І аз природний , скраплений або в 
газонодібїіиїгу сталі 06.20.1 (Газ 
природний, скраплений або в 
газоподібному стані - 06.20. 10-
00.00) 2274 

3476475,22 гріт. (Три МІЛЬЙОНИ 
чотириста сімдесят шість тисячі 
дев'ятсот сімдесят п'ять грн. 22 
коп), 3 ПДВ 

процедура 
закупівлі Г рудень 2015 р. 

договір заключено 11.01.16р. 
на суму 3474778,89 грн. 

розподіляння газоподібного палива 
трубопроводами -35.22.1 (розподіл 
газу код 65210000-8) 2274 

374717,62 і рн. (Триста 
сімдесят чотири тисячі сімсот 
сімнадцять гри. 62 кон.), з 
11ДВ 

Переговорна 
процедура 
закупівлі січень 2016р. 

дог.заключеш 15.02.16р. На суму 
374317,62 гри. 

Паливо рідинне та газ; оливи 

19:20:2 {бензин - 09132000^3) 
^21» 

ДВаДЦЯТЬ три ТИСЯЧІ Вісімдесят 
грн. 00 кои. І. .3 ПДВ 

конкурсні 
торги січень 2016р. 

не відбулись, рішення від 
12 02.16р. 

Ліки - 21.20 і (Ліки, з '.'"містом 
інсуліну, але не анінбісгшгів, 
Терапевтичної чи профілактичної 
призначеносп, дозовані чи 
розфасовані для роздрібної торгівлі 
- 21.20.12-60.00) 

2220 

32995340,77 ірн. (Тридцять 
два мільйони девятсот 
девяносто пить тисяч триста 
сорок грн.77 коп.), з ПДВ 

Відкриті 
торги грудень 2015р. 

очікувано на 2016р. на суму 
2758848,72 грн.(внесено зміни -
зменшення обсягів закупівлі); по 

лотам ямч» 31-36 заключено 
ллтаіп В'11 ПЯ Т УІ'.п і ТПК 

. "Фарма Лайф" насуму 77724,80 
ірн.; по лагам №№25-30 -

договір від 08.02.16р. з ТОВ 
"Бізнес Цежр Фармація" на суму 

230464,41 грн. 
Провітаміни, її гормони; 

глюкозиди та алкалоїди рослинного 
походження та їхні похідні; 

наркотики-21.10,5 
222(1 

361441,44 грн. (Триста 
шістдесят одна тисяча 
чотириста сорок одна гри. 44 
кап.), зТЩВ 

Відквяті 
конкурсні 
торги грудень 2(115р. 

торги відмінено, рішення від 
III ІН Н>р 

Ліки.- 21.20.1 (лікарські засоби 
різні-33690000-3) 

222» 

1355978,40 грн. (Одш жльйо» 
триста п'ятдесят п'ять тисяч 
дев'ятсот сімдесят вісім грн.40 
коп.), 3 ПДВ 

Відкриті 
конкурсні 
терти січень 2016р. 

заключено договір № 1409 від 
14.03.16р. 3 ТОВ Людмила-Фарм 
на суму 61201,0 грн;(дод. угода 
30600.50 грн.);, Ке 1-106 - ?. ТОВ. 
"Мединний.іідатр "М.Т.ТС." на 
1-у.'-г. їри., - з 
ТОВ "Фармшіанета" на суму 

146779;39грн (дад.угояа-. 
128576,55 грн.).; № 1403 - з ТОВ 

"БаДМ-Б" на суму 164165,91 
грн.(дод.угода 112410,19 грн.) 



глюкозиди та шжалоїди рослинного 
походження та їхні дохідні; 

ашибїетиюі - 21.10 5 (лікорс-ма 
засоби різіїі--33690990-3) 

2221-

670630,00 грн. (Шістсот 
сімдесят тисяч шістсот 
трщщять.гри. ООтшп..). лЦЦВ 

Відкриті 
комклрсііі 
торги січень 201 бо. 

14,03.16р. 3 ТОВ "Медичний 
центр "М.І .К. " на суму і 32208,40 

грн..;,N5 1407-ТОВ 
"Фармнлаїюта"' на суму 202872,0 
грн.; № 1404 - з ТОВ "БаДМ-Б" 
на суму 92083,70 грн.(дод.угода 

41149,50трн.) 

Інгтрумсттгі ітігаада! мсдіині, 
хірургічні та стоматологічні 
(витратний матеріал) - 32.ЗОЛ 
(матеріали для ниркового діалізу -
33181520-3) - 23 найменування 2220 

25945244,60 ірн. (Днадцшь 
п'ять мльйонів дев'ятсот сорок 
п'ять тисяч двісті сорок чотири" 
грн. 60 коп.), з ПДВ 

Відкриті 
конкурсні 
торги січень 2016р. 

договір заюпочено 18.04.16р. 3 
- - - - ^ + - - і І-- — 

на суму 25213525,00 грн. (д.угода 
24022762,32 ган,) 

Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні 
І 9.20.2 (бензин - 0у 132000-3) 

2210 

335198,0 грн. (Триста тридцять 
ІІЯ'І Ь ТИСЯЧІ СЮ ДСіііШОСіО БІСІМ 

гвн: 00 коп: і. ті і.'ІВ 

Відкрті 

торги лютий 2016»; 

договір заюпочено 11.04.16р. з 
ЧОВ "Маркетіспос" ви суму 

.і і і рн. і д.уіоди 
гвн;) 

Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні 
19.20.2 (дизельне паливо -
09134200-9) 

2210 
42500,0 гри.- (Сорок дві тисячі 
пятсотгрн. 00 коп.), з 1ЩВ 

Відкриті 
конкурсні 
торги лютий 2016р. 

торги відаїіпено, рішення від 
08.04.16р. 

Паливо рідішне та газ; одати 
.мастильні 
19.20.2 (бензин - 09132000-3) 

2210 

2X410,0 грн. (Двадцять вісім 

коп,), з ПДВ 

Відкриті 
конкурси! 
торги диікяії, 2016р. 

устаткування радіологічне, 
електроме-
даячне та електротерапевтичне 
устаткування - 26,60.1 (цифровий 
аьтіографічний апарат - 33111721 -

3110 

6500000,00 ірн. (Шість 
мільйонів 
грн. Ш коп.), з й д и 

Відкриті 
конкурсні 
торги лютий 2016р. 

торги відмінено, рішення від 
30.03.16р. 

глажзиди та алкалоїди роелщпюго 
походження та їхні похідні; 

пігги і̂о'ики — 21.10.5 (лікарські 
засоби різні - 33690000-ї) 

2220 

327843,59 грн. (Триста 
двадцять сім тисяч вісімсот 
сорок три грн. 59 коп.), з ПДВ 

Відкриті 
конкурсні 
торги березень 2016р. 

. договір захяючено із.гц.ібр з 
ТОВ "ФДР-МА" на суму 

213183,64 грн. 
устйткукакпя радіояогїчж, 
електромедичне та 

2220 

.9.9650(10 .гріх. .(Дашхиг 
депяиостопгіси. тиеячпятеот 
ірн. 00 коп,), з ПДВ 

ЇЗ І-!" 
конкурсні 
торги березень 2016р. 

26.60; 1-. (^даоепшїлятори -
33І82000-9) 2220 

.9.9650(10 .гріх. .(Дашхиг 
депяиостопгіси. тиеячпятеот 
ірн. 00 коп,), з ПДВ 

ЇЗ І-!" 
конкурсні 
торги березень 2016р. 

. 17.05,! 6р. 3 ТОВ "Іїітегра 
Меджал" на суму 995100,(1 грн. 

Провітаміни, вітаміни й гормони; 
глюкозиде та алкалоїд и росяишого 

походження та їхні похідні; 
антибіотики - 21.10.5 (лікарські 

засоби різні - 33690000-3) 
222." 

327843,59 грн. (Триста 
двадцять сім тисяч вісімсот 
іинхж'іш.ген- 59 коп.:!. дГШВ 

Відкриті 
конкурсні 
тооги Вепезсні» 2И16В-

не відбулись, рішення від 

Провітаміни, ттаміїм й гормони; 
глюкозиди та алкалоїди рослинного 

походження та їхні похідні; 
антибіотики - 21.10.5 (лікарські 

засоби різні - 33690000-3) 
2228 

345594,60 грн. (Триста сорок 
пять тисяч пятсот девяносто 
ч;гг>грк грк. <50 К і т . ) , 3 ПДВ 

Відкриті 

Т З р і ї ї кпігені, 2:::,',г.. 
торги відмінено, рішення від 

1,8.05Л6р. 
1 Іаливо рідинне та газ; оливи 

! 9.20.2 (давеянюішиво-
0913.4200-9) 2210 

42500,0 гри. (Сорок, дві тисячі 
пягсот ірн, 00 коп, ), з 1ІДІ і 

Щиср-лті 

торги 

договір заключено 03.06.16р. з 
ТОВ "ІД "Лпіас" 

па суму 4! 000,0 грн.(дод.угода 
40950,0 грн.) 

Інструменти і припади медичні, 
хірургічні та стоматологічні 
(витратний матеріал) - 32.50.1 
(матеріали для ниркового діалізу -
331X1520-3(витратний матеріал для 

найменування. 2220 

1667520,0 грн. (Один мільйон 
ппстсот шістдесят сім тисяч 

ПДВ 

Відкриті 
КОйКУрС!!! 

торги трансі!!. 2016 р. рііпепда під.08:06,16р. . 



ІІІОТрУМСІІТИ і- ІфИЛВДИ МСДИЧІЇІ, 
хірургічні та С'гомаї'ологі'ші 
(витратний матеріал) - І2.Ж ї 
(матеріали для ниркового діалізу -
3 3181520-3{іїіпрсшшй матеріал -дня 
перитонеального діалізу)) - 3 
найменування 2220 

.1667520,0 грн, (Одеи мільйон 
"ішетсог шістдесят сім тисяч 
п'ятсот двадцять грн. 00 коп.), з 
ДДВ 

Відкриті 
конкурсні 
торги червень 2016р. 

не відбулись, рішення від 
27.06.16р. 

Ліки - 21.20.1 (лікарські засоби 
різні - 33690000-3) 

2220 

19200,0 ірн. (девятнадцять 
ТИСЯЧ ДВІСТІ ГГіІІ. 00 КОП. 5 3 
п л в 

Відкриті 
конкурсні 
торги чеовень 2016і). 

ТОрГЙ ШДМІ2ІОІІО, рІШСШІЯ від 
17.06,16р. 

Ліки- 21.20.1 (лікарські засоби 
різні - 33690000-3) 

2220 

783Ш,ЗО 1Ш. (Сімсот 
вісімдесят три тисячі сто 
двадцять одна гри. 50 коп.), з 
ПДВ 

Відкриті 
конкурсні 
торій червень 2016р. 

Провітаміни, вітаміни й гормони; 
глюкозиди та алкалоїди рослинноічі 

ттгіХОд?ЕС!ЇІш Тй ЇХІІІ ПОХІДНІ" 
антибіотики—21.10.5 (лікарські 

засоби різні - 33090000-3 ) 
2220 

215453,80 гри; (Др-істі 
иятдкадщиь іисй^ чотириста 
ПЯТДсСЯТ три ГрН. 50 КОП.), 3 
ПДВ 

Відкриті 
КОНКуріИІ 
торги червень 2016р, 

Ліїси - 21.20.1 (лікарські засоби 
різні - 33690000-3) 

2220 

19200,0 іріь (Деїжііадщкь-
ТИСЯЧ двісті грн. 00 КОП.), 3 
ПДВ 

Відіфиіі 
конкурсні 
торги червень 2016р. 

Продуии хімічні різноманітні -
20.59.5 ОДмічпі- пошепти -
33696300-8) 

2220 

498312,98 гри. (Чотириста 
дев'яносто вісім тисяч три ста 
дванадцять грн.98 коп.), з і і Дії 

ВЇДКТ>!|ТІ 
конкурсні 
іиріН липень 2016р. 

Інструмент і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні 
(витратний матеріал) - 32.50.1 
(матеріали для ниркового діалізу -
33181520-3(иитратшш матеріал для 
пс"ритоііс?льіюго діаліз1-1)) - 3 
найменування 2220 

1667520,0 грн. (Один мільйон 
шістсот шістдесят сім тисяч 
п'ятсот двадцять г^гг. 00 коп. '- з 
ПДВ 

переговорна 
інмщсдув!* 
закупівлі липень 2016р. 

інструменти і прилади медичні, 
хірургічні ТЯ СТОМЛТОГІПГ1ЧН! 
(шпраіііий маїеріал) - 32.50.1 
(матеріали для ниркового діалізу -
33181520-3)- 14 найменувань 2220 

6000000,Оіріь 
(Шнстьмьщьйоньш грн. 00 
коп.), з ПДВ у / А 

Відкриті 
конкурсні 
торги липень 2016р. 

Затвердженим 
Т'О.ПОР.й КОМІ 'РЄТУ З КОНК\7ОСНІ1Х 

рішенням КОМІ 
т о р г і в 

Секретар комітету, з конкурсних торгів 

конкурсних т о р г і в 
Л.П.ГолубоЕа 

(підпис) 

Л.А.Оскотська 

в і д 0 7 . 0 7 . 2 0 1 6 р . » 6. 

ініціали та прізвище 


