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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014 № 1106 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2016 рік 
(із змінами) 

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 

4470553,52 грн. 
(чотири мільйони 

чотириста сімдесят тисяч 
п'ятсот п'ятдесят три 

гривні 52 коп.) 
(3 ПДВ) 

Переговорна 
процедура 

Грудень 
2015 року 

Процедура 
проведена 

36.00.2 
Обробляння та розподіляння 

води трубопроводами 
(36.00,20 - 00.00 обробляння та 

розподіляння води 
трубопроводами) 

2272 

276870,87 грн. 
(двісті сімдесят шість 

тисяч вісімсот сімд сят 
гривень 87 коп.; 

(3 ПДВ) 

Переговорна 
процедура 

Грудень 
2015 року 

Процедура 
проведена 



( ( 

37.00.1 
Послуги каналізаційні 

(37.00.11-00.00 видаляння та 
обробляння стічних вод) 

2272 

254701,50 грн. 
(двісті п'ятдесят чотири 

тисячі сімсот одна 
гривна 50 коп.) 

(з ПДВ) 

Переговорна 
процедура 

Грудень 
2015 року 

Процедура 
проведена 

Код ДК 016:2010 
35.11.1 

Енергія електрична 
(Код ДК 021:2015 

09310000-5 
Електрична енергія) 

2273 

1014127,55 грн. 
(один мільйон 

чотирнадцять тисяч сто 
двадцять сім гривень 55 

коп.) 
(з ПДВ) 

Переговорна 
процедура 

Січень 
2016 року 

Процедура 
проведена 

Код ДК 016:2010 
21.10.6 

Залози та інші органи, екстракти 
цих речовин та інші речовини 

людського чи тваринного 
походження, н. в. і. у. (кров 

людська, кров тваринна 
терапевтичної профілактичної чи 

діагностичної призначеності; 
культури мікроорганізмів; 
токсини (крім дріжджів) 

(Код ДК 021:2015 
33621000-9 

Лікарські засоби для лікування 
захворювань крові й органів 

кровотворення 
(емоклот або "еквівалент", 

імунат або "еквівалент") 

2220 

310900,00 грн. 
(триста десять тисяч 

дев'ятсот грн. 00 коп.) 
(з ПДВ) 

Відкриті торги 
Лютий 

2016 року 



( 

Код ДК 016:2010 
21.10.2 

Лізин, глутамінова кислота та 
їхні солі; солі та гідроксиди 

амонію четвертинні; 
фосфоаміноліпіди; аміди та їхні 

похідні й солі з цих речовин 
(Код ДК 021:2015 

33632000-0 Лікарські засоби для 
лікування захворювань опорно-

рухового апарату 
Лот 1 

21.10.20 Лізин, глутамінова 
кислота та їхні солі; солі та 

гідроксиди амонію четвертинні; 
фосфоаміноліпіди; аміди та їхні 

похідні й солі з цих речовин 
(33632100-0 Протизапальні та 

протиревматичні засоби 
(хуміра або "еквівалент") 

Лот 2 
21.10.20 Лізин, глутамінова 
кислота та їхні солі; солі та 

гідроксиди амонію четвертинні; 
фосфоаміноліпіди; аміди та їхні 

похідні й солі з цих речовин 
(33632100-0 Протизапальні та 

протиревматичні засоби 
(актемра або "еквівалент") 

Лот З 
21.10.20 Лізин, глутамінова 
кислота та їхні солі; солі та 

гідроксиди амонію четвертинні; 

1500000,00 грн. 
(один мільйон п'ятсот 

тисяч грн. 00 коп.) 
(з ПДВ) 

( 

Відкриті торги Лютий 
2016 року 



фосфоаміноліпіди; аміди та їхні 
похідні й солі з цих речовин 

(33632100-0 Протизапальні та 
протиревматичні засоби 

(енбрел або "еквівалент") 

Код ДК 016:2010 
06.20.1 

Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані 

(Код ДК 021:2015 
09123000-7 

Природний газ) 

2274 

541970,83 грн. 
(п'ятсот сорок одна 

тисяча дев'ятсот сімдесят 
гривень 83 коп. 

(з ПДВ) 

Переговорна 
процедура 

Березень 
2016 року 

Код ДК 016:2010 
10.86.1 

Продукти харчові готові 
гомогенізовані для дитячого та 

дієтичного харчування 
(Код ДК 021:2015 

15880000-0 
Спеціальні продукти харчування, 

збагачені поживними 
речовинами) 

(спеціальне лікувальне 
харчування МД міл ФКУ 3 або 

"еквівалент" для дітей віком 
понад 3 роки, хворих на 

фенілкетонурію) 

2220 

602000,00 грн. 
(шістсот дві тисячі 

гривень 00 коп.) 
(3 ПДВ) 

Відкриті торги Березень 
2016 року 



( ( 

Код ДК 016:2010 
21.10.6 

Залози та інші органи, екстракти 
цих речовин та інші речовини 

людського чи тваринного 
походження, н. в. і. у. 

(Код ДК 021:2015 
33612000-3 

Лікарські засоби для лікування 
функціональних розладів 

шлунково - кишкового тракту) 
(Креон 10000 або "еквівалент") 

2220 

374500,00 грн. 
(триста сімдесят чотири 

тисячі п'ятсот 
гривень 00 коп.) 

(з ПДВ) 

Відкриті торги 
Березень 
2016 року 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14 березня 2016 року № 7 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

В.Д. Хорощак 
(ініціали, прізвище) 

О.І. Ікленко 
(ініціали, прізвище) 


