
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
15.09.2014 № Ц06 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2015 рік 

(зі змінами №4) 
Кіровоградська дитяча обласна лікарня, 01994921 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі Процедура закупівлі 

Орієнтовний 
початок проведення 
процедури закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

35.30.1 
Пара та гаряча вода; постачання 

пари та гарячої води 
(35.30.12-00.00 постачання пари 

та гарячої води трубопроводами) 

2271 

3969257,59 грн. (три 
мільйони дев'ятсот 
шістдесят дев'ять 

тисяч двісті п'ятдесят 
сім гривень 59 коп.) 

(зПДВ) 

Переговорна 
процедура 

Грудень 
2014 року 

Процедура 
проведена 

36.00.2 
Обробляння та розподіляння 

води трубопроводами 
(36.00.20-00.00 обробляння та 

розподіляння води 
трубопроводами) 

2272 

248166,37 грн. (двісті 
сорок вісім тисяч сто 

шістдесят шість 
гривень 37 коп.) 

(з ПДВ) 

Переговорна 
процедура 

Грудень 
2014 року 

Процедура 
проведена 



37.00.1 
Послуги каналізаційні 

(37.00.11-00.00 видаляння та 
обробляння стічних вод) 

2272 

243242,44 грн. (двісті 
сорок три тисячі двісті 

сорок дві гривні 44 
коп.) 

(з ПДВ) 

Переговорна 
процедура Грудень 2014 року Процедура 

проведена 

35.11.1 
Енергія електрична 

(35.11.10-00.00 енергія 
електрична) 

2273 

957213,20 грн. 
(дев'ятсот п'ятдесят 

сім тисяч двісті 
тринадцять гривень 20 

коп.) 
(з ПДВ) 

Переговорна 
процедура Грудень 2014 року Процедура 

проведена 

06.20.1 
Газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані 
(06.20.10.-00.00 газ природний, 

скраплений або в газоподібному 
стані) 

2274 

855632,74 грн. 
(вісімсот п'ятдесят 
п'ять тисяч шістсот 

тридцять дві гривні 74 
коп.) 

(з ПДВ) 

Переговорна 
процедура Грудень 2014 року Договір розірвано 

достроково 

21.10.2 
Лізин, глутамінова кислота та 
їхні солі; солі та гідроксиди 

амонію четвертинні; 
фосфоаміноліліди; аміди та їхні 

похідні й солі з цих речовин 
лот № 1 - 21.10.20-10.00- лізин та 

його естери, солі цих речовин 
(хуміра або "еквівалент"); 

2220 

1000000,00 грн. 
(один мільйон грн. 

00коп.) 
(з ПДВ) 

Відкриті торги Лютий 2015 року Процедура 
проведена 



ч 

лот № 2 - 21.10.20-40.00- солі та 
гідроксиди амонію четвертинні, 

лецитини та інші 
фосфоаміноліпіди, визначеного 

або невизначеного хімічного 
складу (актемра або 

"еквівалент"); 
лот № 3 - 21.10.20-60.00 -аміди 

ациклічні та їхні похідні, солі цих 
речовин (зокрема ациклічні 

карбамати) (енбрел або 
"еквівалент") 

10.86.1 
Продукти харчові готові 

гомогенізовані для дитячого та 
дієтичного харчування 

(10.86.10-70.00 - продукти готові 
для дитячого харчування, 

розфасовані для роздрібного 
продажу (крім готових складених 

гомогенізованих харчових 
продуктів) (спеціальне 

лікувальне харчування тетрафен -
70 або "еквівалент" для дітей 
віком понад 3 роки, хворих на 

фенілкетонурію) 

2220 

243400,00 грн. 
(двісті сорок три 

тисячі чотириста грн. 
00 коп.) 
(з ПДВ) 

Відкриті торги Березень 2015 року Процедура 
проведена 



21.10.6 
Залози та інші органи, екстракти 

цих речовин та інші речовини 
людського чи тваринного 

походження, н. в. і. у. 
(21.10.60-20.00-

екстракти залоз чи інших органів 
або їхніх секретів (продуктів 

їхньої секреції), 
органотерапевтичної 

призначеності) 
(Креон 10000 або "еквівалент") 

2220 

122000,00 грн. 
(сто двадцять дві 

тисячі грн. 00 коп.) 
(з ПДВ) 

Відкриті торги Травень 2015 року 

32.50.2 
Інструменти та прилади 

терапевтичні; приладдя, протези 
та ортопедичні пристрої 

(32.50.21-80.00 - апаратура для 
озонотерапії, кисневої та 

аерозольної терапії, апаратура 
для штучного дихання)(апарат 

для неінвазивної штучної 
вентиляції легенів та СРАР 

терапії для новонароджених) 

3110 

560000,00 грн. (п'ятсот 
шістдесят тисяч 
гривень 00 коп.) 

(з ПДВ) 

Відкриті торги Травень 2015 року 

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 

682135,31 грн. 
(шістсот вісімдесят дві 

тисячі сто тридцять 
п'ять гривень 31 коп.) 

(з ПДВ) 

Переговорна 
процедура Липень 2015 року 



26.60.1 
Устатковання радіологічне, 

електромедичне та 
електротерапевтичне 

устатковання 
(26.60.11 - 15.00 апаратура, що 

базується на використанні 
рентгенівського випромінювання 

для медичних, хірургічних, 
стоматологічних і ветеринарних 
потреб (зокрема апаратура для 

радіографії та радіотерапії) 
(система рентгенівська 
діагностична мобільна) 

3110 

1600000,00 грн. (один 
мільйон шістсот тисяч 

гривень 00 коп.) 
(З ПДВ) 

Відкриті торги Липень 2015 року 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14 липня 2015 року № 13 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

В.Д.Хорощак 
(ініціали, прізвище) 

О.І.Ікленко 
(ініціали, прізвище) 


