ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні09130000-9 Нафта і
дистиляти(Бензин)
19.20.3Пропан і бутан,
скраплені09120000-6 Газове
паливо(ГАЗ)
20.11.1Гази промислові (Кисень
медичний)

Код КЕКВ (д
ля
бюджетних
коштів)

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

2210

72 460,00(сімдесят дві тисячі
чотириста шістдесят грн 00 коп)

січень-березень

2210

27512,70(двадцять сім тисяч
пятсот дванадцять грн 70 коп)

січень-березень

2220

161784,00(сто шістдесят одна
тисяча сімсом вісімдесят чотири
грн 00коп)

січень-березень

138 216,00(сто тидцять вісім
тисяч двісті шістнадцять грн 00
коп)

січень-березень

21.10.5– Провітаміни, вітаміни й
гормони; глікозиди та алкалоїди
рослинного походження та їхні похідні;
2220
антибіотики 33600000-6 –
«Фармацевтична продукція» (наркотичні
засоби та психотропні речовини)
56.29.1 Послуги щодо забезпечення
харчуванням за контрактом

Очікувана вартість предмета
закупівлі

2230

200 122,00(двісті тисяч сто
двадцять дві грн 00 коп)

січень-березень

56.29.1 Послуги щодо забезпечення
харчуванням за контрактом

2230

583 259,00(пятсот вісімдесят
три тисячі двісті пятдесят девят
грн 00 коп)

січень-березень

10.51.1Молоко15511000-3 Молоко

2230

6487,46(шість тисяч чотириста
вісімдесят сім грн 46 коп)

січень-березень

61.10.1Послуги зв"язку64210000-1
Послуги телефонного зв’язку та
передачі даних

2240

34323,69(тридцять чотири тисячі
триста двадцять три грн 69 коп)

січень-березень

38.11.2 Збирання комунальних
безпечних відходів, непридатних для
вторинного використовування90500000- 2240
2 Послуги у сфері поводження зі сміттям
та відходами(вивіз сміття)

34500,00(тридцять чотири тисячі
пятсот грн 00 коп)

січень-березень

3600,00(три тисячі шістсот грн.00
коп)

січень-березень

720 ,(сісмсот двадцять грн.00
коп)

січень-березень

62.02.2Обслуговування програми
1С72200000-7 Послуги з програмування
2240
та консультаційні послуги з питань
програмного забезпечення

4050,00(чотири тисячі пятдесят
грн00коп)

січень-березень

95.12.1Технічне обслуговування
розрахунково касових апаратів503114002240
2 Технічне обслуговування і ремонт
калькуляторів та обчислювальної техніки

1080,00(одна тисяча вісімдесят
грн 00 коп)

січень-березень

33.12.1Технічне обслуговування ліфтів
50750000-7 Послуги з технічного
обслуговування ліфтів

12104,28(дванадцять тисяч сто
чотири грн 28 коп)

січень-березень

61.10.4 Інтернет послуги72400000-4
2240
Інтернет-послуги
62.02.2Обслуговування програми ПарусПрикарпаття72200000-7 Послуги з
програмування та консультаційні
2240
послуги з питань програмного
забезпечення

2240

Примітки

Дію
договору
продовжено
на 20%

Дію
договору
продовжено
на 20%
Дію
договору
продовжено
на 20%

80.20.1.Послуги охорони79710000-4
Охоронні послуги(Спостереження за
ручними системами тривожної
сигналізації що встановлені на об’єктах з 2240
реагуванням наряду поліції
охорони;обслуговування охоронної
сигналізації.)

4 230,64 (чотири тисячі двісті
тридцять грн 64 коп)

35.30.1 Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води

2271

819 615,00(вісімсот
девятнадцять тисяч шістсот
п'ятнадцять грн.)

січень-березень

37.00.1Послуги каналізаційні

2272

55 711,00(пятдесят пять тисяч
сімсот одинадцять грн 00 коп)

січень-березень

36.00.2 Обробляння та розподіляння
води трубопроводами

2272

40 496(сорок тисяч чотириста
девяносто шість грн 00 коп)

січень-березень

35.11.1 Енергія електрична (Послуги з
постачання електроенергії)

2273

522 327,00(пятсот двадцять дві
тисячі триста двадцять сім грн
00 коп)

січень-березень

січень-березень

Дію
договору
продовжено
на 20%
Дію
договору
продовжено
на 20%
Дію
договору
продовжено
на 20%
Дію
договору
продовжено
на 20%

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.01.2015р

Голова комітету з конкурсних торгів

Кравець Л.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (д
ля
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

17.23.1 Журнали реєстраційні,
бухгалтерські книги,формуляри та інші
канцелярські вироби паперові.22810000- 2210
1 Паперові чи картонні реєстраційні
журнали

76000 (Сімдесят шість тисяч грн.
00 коп.)

лютий-грудень

17.12.7Папір копіювальний30197630-1
Папір для друку

24000 (Двадцять чотири тисячі
грн. 00 коп.)

лютий-грудень

20.41.3 Мило у формі пластівців,
пластин, гранул або порошків398300002210
9 Продукція для чищення( Пральні
засоби)

199990 (Сто девяносто девять
тисяч девятсот девяносто грн 00
коп.)

лютий-грудень

20.41.4Пасти, порошки та інші засоби
для чищення39830000-9 Продукція для
чищення(засоби мийні для чищення)

63200 (Шістдесят три тисячі
двісті грн. 00 коп.)

лютий-грудень

1205,76 (Одна тисяча двісті пять
грн. 76 коп.)

лютий-грудень

2210

2210

13.92.2 Мішки та пакети, трикотажні з
поліетиленової чи поліпропіленової
стрічки, використовувані для пакування 2210
товарів19640000-4 Поліетиленові мішки
та пакети для сміття(пакети для сміття)

Примітки

17.22.1 Папір побутовий і туалетний та
паперова продукція33760000-5
Туалетний папір, носові хустинки,
рушники для рук і серветки( Папір
побутовий і туалетний та паперова
продукція)

2210

2550 (Дві тисячі пятсот пятдесят
грн. 00 коп.)

лютий-грудень

27.32.1Проводи та кабелі електронні й
електричні, інші44300000-3 Кабелі,
дроти та супутня продукція(дріт
інструменти ручні інші)

2210

5500 (Пять тисяч пятсот грн. 00
коп.)

лютий-грудень

31.01.1Меблі конторські/офісні,
дерев'яні39000000-2 Меблі (у тому числі
офісні меблі), меблево-декоративні
2210
вироби, побутова техніка (крім
освітлювального обладнання) та засоби
для чищення(меблі)

4420 (Чотири тисячі чотириста
двадцять грн. 00 коп.)

лютий-грудень

22.22.1 Тара пластмасова39224330-0
Відра(відра)

3200 (Три тисячі двісті грн.
00коп.)

лютий-грудень

59959 (Пятдесят девять тисяч
девятсот пятдесят девять грн. 00
коп.)

лютий-грудень

2210

19.20.3Пропан і бутан,
скраплені09120000-6 Газове
паливо(ГАЗ)
22.11.1Шини та камери ґумові
нові34351100-3 Автомобільні шини

2210

16500 (Шістнадцять тисяч
пятсот грн. 00 коп.)

лютий-грудень

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні09130000-9 Нафта і
дистиляти(Бензин, дизпаливо)

2210

66150 (Шістдесят шість тисяч
сто пятдесят грн. 00 коп.)

лютий-грудень

25.72.14-Арматура монтажна, кріплення
2210
та подібні вироби, інші 44523000-2
Петлі, монтажна арматура та фурнітура

7500 (Сім тисяч пятсот грн. 00
коп.)

лютий-грудень

22.23.1 Вироби пластмасові для
будівництва; лінолеум і покриви на
підлогу, тверді, не пластикові(жалюзі)

19445 (Девятнадцять тисяч
чотириста сорок пять грн. 00
коп.)

лютий-грудень

22.21.4 Пластини, листи, плівка, фольга 2210
та стрічки з пластмас, інші39136000-4
Вішалки-плічки(вішалка)

20040 (Двадцять тисяч сорок
грн. 00 коп.)

лютий-грудень

26.20.4Частини та приладдя до
2210
обчислювальних машин30124000-4
Частини та приладдя до офісної техніки

35000 (Тридцять пять тисяч грн.
00 коп.)

лютий-грудень

22.29.2Шприц пробірка пластикова для
отримання сироватки крові19521000-4
Вироби з полістиролу

2220

199000 (Сто девяносто девять
тисяч грн. 00 коп.)

лютий-грудень

20.14.3 Лимонна кислота24960000-1
Хімічна продукція різна

2220

12325 (Дванадцять тисяч триста
двадцять пять грн. 00 коп.)

лютий-грудень

10.84.3 Сіль таблетована14400000-5 Сіль
і чистий хлорид натрію(натрій
2220
хлористий)

21062,5 (Двадцять одна тисяча
шістдесят дві грн. 50 коп.)

лютий-грудень

20.59.5Реагенти діагностичні або
лабораторні багатоскладові33696000-5
Реактиви та контрастні речовини

2220

199029,38 (Сто девяносто девять
тисяч двадцять девять грн. 38
коп.)

лютий-грудень

32.50.2 Інструменти та прилади
терапевтичні; приладдя, протези та
ортопедичні пристрої33183100-7
Ортопедичні імплантати

2220

84000 (Вісімдесят чотири тисячі
грн. 00 коп.)

лютий-грудень

32.50.1 Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні 33140000-3 2220
Медичні матеріали(шприци та системи)

170000 (Сто сімдесят тисяч грн.
00 коп.)

лютий-грудень

22.19.7 Рукавиці медичні33140000-3
Медичні матеріали(рукавиці медичні)

199000 (Сто девяносто девять
тисяч грн. 00 коп.)

лютий-грудень

2220

21.20.1Ліки 33600000-6 –
«Фармацевтична продукція»(Ліки)

2220

196000 (Сто девяносто шість
тисяч грн. 00 коп.)

лютий-грудень

20.59.1Фотопластинки й фотоплівка,
плівка для миттевого друку(рентген
плівка)

2220

50000 (Пятдесят тисяч грн. 00
коп.)

лютий-грудень

21.20.2Матеріали перевязувальні клейкі
перевязувальний матеріал33140000-3
2220
Медичні матеріали (пластир медичний)

158000 (Сто пятдесят вісім тисяч
грн. 00 коп.)

лютий-грудень

08.93.1Сіль і чистий хлорид натрію, вода
морська та сольові розчини 33600000-6 – 2220
«Фармацевтична продукція» ( розчини)

191000 (Сто девяносто одна
тисяча грн. 00коп.)

лютий-грудень

21.10.6 Залози та інші органи, екстракти
цих речовин та інші речовини людського
2220
чи тваринного походження, н. в. і.
у.33141550-0 Гепарин(гепарин)

134435,82 (Сто тридцять чотири
тисячі чотириста тридцять пять
грн. 82 коп.)

лютий-грудень

23.19.23 Посуд лабораторний,
гігієнічний або фармацевтичний, скляні
ампули33790000-4 Скляний посуд
2220
лабораторного, санітарно-гігієнічного чи
фармацевтичного призначення(скло
предметне)

199000 (Сто девяносто девять
тисяч грн. 00 коп.)

лютий-грудень

20.20.14 Засоби дезінфекційні244550002220
8 Дезинфекційні засоби

99000 (Девяносто девять тисяч
грн. 00 коп.)

лютий-грудень

21.10.3 Лактони, н. в. і. у.,
гетероциклічні сполуки лише з гетероатомом(-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 33600000-6 –
«Фармацевтична продукція»

2220

64944,94 (Шістдесят чотири
тисячі девятсот сорок чотири
грн. 94 коп.)

лютий-грудень

20.14.7Спирт етиловий24322000-7
Спирти, феноли, фенолспирти та їх
галогено-, сульфо-, нітро-,
нітрозопохідні; жирні промислові
спирти(спирт етиловий)

2220

198541,8 (Сто девяносто вісім
тисяч пятсот сорок одна грн. 80
коп.)

лютий-грудень

похідні24960000-1 Хімічна продукція
різна

2220

10.51.1Молоко15511000-3 Молоко

2230

61.10.1Послуги зв"язку64210000-1
Послуги телефонного зв’язку та передачі 2240
даних
38.11.2 Збирання комунальних
безпечних відходів, непридатних для
вторинного використовування90500000- 2240
2 Послуги у сфері поводження зі сміттям
та відходами(вивіз сміття)
61.10.4 Інтернет послуги72400000-4
2240
Інтернет-послуги
62.02.2Обслуговування програми ПарусПрикарпаття72200000-7 Послуги з
програмування та консультаційні
2240
послуги з питань програмного
забезпечення

50 000,00(пятдесят тисяч грн 00
коп)
82000 (Вісімдесят дві тисячі грн.
00 коп.)

лютий-грудень
лютий-грудень

62000 (Шістдесят дві тисячі грн.
00 коп.)

лютий-грудень

63918,98 (Шістдесят три тисячі
девятсот вісімнадцять грн. 98
коп.)

лютий-грудень

13000 (Тринадцять тисяч грн. 00
коп.)

лютий-грудень

3000 (Три тисячі грн.00коп.)

лютий-грудень

95.12.1Технічне обслуговування
розрахунково касових апаратів503114002 Технічне обслуговування і ремонт
2240
калькуляторів та обчислювальної
техніки

3240 (Три тисячі двісті сорок
грн.00коп.)

лютий-грудень

45.20.1Ремонт та технічне
обслуговування автомобілів50100000-6
Послуги з ремонту, технічного
обслуговування транспортних засобів і
супутнього обладнання та супутні
послуги

2240

2500 (Дві тисячі пятсот грн.
00коп.)

лютий-грудень

74.90.2 Послуги професійні, технічні та
комерційні, інші, н. в. і. у.45111300-1
Демонтажні роботи(демонтаж)

2240

16800 (Шістнадцять тисяч
вісімсот грн. 00коп.)

лютий-грудень

33.20.2 Монтування машин і
устатковання загальної
призначеності51500000-7 Послуги зі
встановлення машин та обладнання

2240

20000 (Двадцять тисяч
грн.00коп.)

лютий-грудень

77.39.1 Послуги щодо оренди та лізингу
інших машин, устатковання та майна, н.
2240
в. і. у.98390000-3 Інші
послуги(суборенда)

14400 (Чотирнадцять тисяч
чотириста грн. 00коп.)

лютий-грудень

33.12.1Технічне обслуговування
ліфтів50750000-7 Послуги з технічного
обслуговування ліфтів

37000 (Тридцять сім тисяч грн.
00коп.)

лютий-грудень

12742,92 (Дванадцять тисяч
сімсот сорок дві грн. 92 коп.)

лютий-грудень

103000 (Сто три тисячі грн.
00коп.)

лютий-грудень

85.60.1 Послуги освітянські
допоміжні80522000-9 Навчальні
семінари(інформаційно- консультаційні
послуги)

9700 (Девять тисяч сімсот грн.
00коп.)

лютий-грудень

62.02.2 Послуги щодо консультування
стосовно систем і програмного
забезпечення
72200000-7(супровід програмного
забезпечення)

13450 (Тринадцять тисяч
чотириста пятдесят грн. 00коп.)

лютий-грудень

2240

80.20.1.Послуги охорони79710000-4
Охоронні послуги(Спостереження за
ручними системами тривожної
2240
сигналізації що встановлені на об’єктах з
реагуванням наряду поліції
71.20.1Послуги щодо технічного
випробовування й аналізування716300002240
3 Послуги з технічного огляду та
випробовувань

33.14.1 Ремонтування та технічне
обслуговування іншого електричного
устатковання50420000-5 Послуги з
ремонту і технічного обслуговування
медичного та хірургічного обладнання

2240

60000 (Шістдесят тисяч грн.
00коп.)

лютий-грудень

86.10.1Послуги лікувальних закладів,
інші85110000-3 Послуги лікувальних
закладів та супутні послуги

2240

4000 (Чотири тисячі грн. 00коп.)

лютий-грудень

26921,6 (Двадцять шість тисяч
девятсот двадцять одна грн. 60
коп.)

лютий-грудень

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і
периферійного устатковання50312000-5 2240
Технічне обслуговування і ремонт
комп’ютерного обладнання
65.12.1Послуги страхування66510000-8
Страхові послуги
38.12.1 Збирання небезпечних медичних
та інших біологічно небезпечних
2240
відходів90524400-0 Збирання,
транспортування та утилізація відходів
лікарень

17000 (Сімнадцять тисяч грн. 00
2240 коп.)

10000 (Десять тисяч грн. 00 коп.)

лютий-грудень

42 901,00

28.29.42 Каландри чи інші валкові
машини, крім призначених для
обробляння металів або скла39713200-5
Пральні та сушильні машини(пральне
обладнання)прасувально сушильна
машина- каландр))

лютий-грудень
199800 (Сто девяносто девять
3110 тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09.02.2015р

Голова комітету з конкурсних торгів

Кравець Л.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (д
ля
бюджетних
коштів)

33.12.1 Послуги щодо ремонтування та
технічного обслуговування інших машин
і устатковання загальної призначеності, 2240
н. в. і. у.50532000-3 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування електричної
техніки, апаратури та супутнього
обладнання(ремонт кондиціонера)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

6030 (Шість тисяч тридцять грн.
00 коп.)

березень-грудень

96.09.1 Послуги різні, інші, н. в. і.
у.50312000-5 Технічне обслуговування і
2240
ремонт комп’ютерного обладнання (
заправка копіювально- розмноженої
техніки)

12000 (Дванадцять тисяч грн.
00коп.)

березень-грудень

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і
периферійного устатковання50312000-5 2240
Технічне обслуговування і ремонт
комп’ютерного обладнання

12000 (Дванадцять тисяч грн.
00коп.)

березень-грудень

33.13.1Ремонтування та технічне
обслуговування електронного й
оптичного устатковання50420000-5
Послуги з ремонту і технічного
обслуговування медичного та
хірургічного обладнання

2240

69000 (Шістдесят девять тисяч
грн. 00коп.)

березень-грудень

33.12.1Технічне обслуговування
ліфтів50750000-7 Послуги з технічного
обслуговування ліфтів

2240

5500 (Пять тисяч пятсот грн.00
коп.)

березень-грудень

74.90.2 Послуги професійні, технічні та
комерційні, інші, н. в. і. у.71630000-3
Послуги з технічного огляду та
випробовувань

2240

36000 (Тридцять шість тисяч
грн. 00коп.)

березень-грудень

35.11.1Енергія електрична 09310000 –
5енергія електрична(послуги з
постачання електроенергії

2273

98000 (Девяносто вісім тисяч
грн. 00коп.)

березень-грудень

Примітки

відшкодува
ння
орендарів

26.20.1Комп'ютери та периферійні
пристрої
30200000-1 Комп’ютерне обладнання та
приладдя(компютерна техніка)

3110

26597 (Двадцять шість тисяч
пятсот девяносто сім грн. 00
коп.)

31.09.1 Меблі, інші39100000-3
Меблі(столи та візки для білизни)

3110

46300 (Сорок шість тисяч триста
грн. 00коп.)

березень-грудень

31.03.1 Матраци39143112-4
Матраци(матрац -система
протипролежнова в комплекті)

11160 (Одинадцять тисяч сто
шістдесят грн. 00 коп.)

березень-грудень

3110

3110

149490 (Сто сорок девять тисяч
чотириста девяносто грн. 00
коп.)

28.99.3 Машини й устатковання
спеціальної призначеності, н. в. і.
у42716200-0 Сушильні
машини.(сушильна машина)

28.25.13 Устатковання холодильне
чи морозильне та теплові помпи,
крім побутового
устатковання39711110-3
Холодильники з морозильною
камерою(холодильники)

березень-грудень

березень-грудень

3110

8200 (Вісім тисяч двісті грн. 00
коп.)

березень-грудень

26.20.18 Пристрої, що виконують дві чи
більше з таких функцій: друкування,
сканування, копіювання, факсимільний 2210
зв'язок30200000-1 - Комп’ютерне
обладнання та приладдя(сканер)

7500 (Сім тисяч пятсот грн. 00
коп.)

березень-грудень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.03.2016.р

Голова комітету з конкурсних торгів

Кравець Л.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150
Предмет закупівлі

Код КЕКВ (д
ля
бюджетних
коштів)

25.72.14-Арматура монтажна,
2210
кріплення та подібні вироби, інші
31200000-8 Електророзподільна та
контрольна апаратура
27.12.2Апаратура електрична для
комутації чи захисту електричних
кіл, на напругу не більше ніж 1000 2210
В31200000-8 Електророзподільна та
контрольна апаратура
27.33.1Пристрої
електромонтажні31200000-8
Електророзподільна та контрольна
апаратура
23.61.1Вироби з бетону для
будівництва44212226-9 Стовпи для
електромереж

2210

2210

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

Примітки

березень-квітень

додаткові
кошти,довід
ка № 47 від
28.03.2016р

7884,29 (Сім тисяч вісімсот
вісімдесят чотири грн. 29коп.)

березень-квітень

додаткові
кошти,довід
ка № 47 від
28.03.2016р

17892,36 (Сімнадцять тисяч
вісімсот девяносто дві грн. 36
коп.)

березень-квітень

додаткові
кошти,довід
ка № 47 від
28.03.2016р

березень-квітень

додаткові
кошти,довід
ка № 47 від
28.03.2016р

6000 (Шість тисяч грн. 00 коп.)

9000 (Девять тисяч грн. 00 коп.)

27.40.2Лампи та світильники31500000-1
Освітлювальне обладнання та
2210
електричні лампи

4492,8 (Чотири тисячі чотириста
девяносто дві грн. 80 коп.)

2210
22.21.2Труби, трубки, шланги та
фітинги до них пластмасові443000003 Кабелі, дроти та супутня продукція

8470,2 (Вісім тисяч чотириста
сімдесят грн. 20 коп.)

27.32.1Проводи та кабелі електронні 2210
й електричні, інші44300000-3 Кабелі,
дроти та супутня продукція

140260 (Сто сорок тисяч двісті
шістдесят грн. 00 коп.)

43.29.1 Роботи будівельно-монтажні,
2240
інші45310000-3 Електромонтажні
роботи(роботи електромонтажні)

14254,8 (Чотирнадцять тисяч
двісті пятдесят чотири грн. 80
коп.)

43.21.10-00.90 Роботи
електромонтажні, інші45317000-2
Інші електромонтажні
роботи(електромонтажні роботи)

2240

112004,8 (Сто дванадцять тисяч
чотири грн. 80 коп.)

березень-квітень

додаткові
кошти,довід
ка № 47 від
28.03.2016р

березень-квітень

додаткові
кошти,довід
ка № 47 від
28.03.2016р

березень-квітень

додаткові
кошти,довід
ка № 47 від
28.03.2016р

березень-квітень

додаткові
кошти,довід
ка № 47 від
28.03.2016р

березень-квітень

додаткові
кошти,довід
ка № 47 від
28.03.2016р

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.03.2016р

Голова комітету з конкурсних торгів

Кравець Л.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

28.25.13 Устатковання холодильне чи
морозильне та теплові помпи, крім
побутового устатковання39711110-3
Холодильники з морозильною
камерою(холодильники)

Код КЕКВ (д
ля
бюджетних
коштів)

3110

26.60.1 Устатковання радіологічне,
електромедичне та електротерапевтичне 3110
устатковання33160000-9 Устаткування
для операційних блоків(устаткування
медичне)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

6500 (Шість тисяч пятсот грн. 00
коп.)

травень-грудень

84780 (Вісімдесят чотри тисячі
сімсот вісімдесят грн. 00 коп.)

травень-грудень

Примітки

26.60.1 Устатковання радіологічне,
електромедичне та електротерапевтичне 3110
устатковання33160000-9 Устаткування
для операційних блоків(устаткування
медичне- апарат високочастотний))
28.25.12 - Установки для кондиціювання
повітря
42512200-0 - Настінні
3110
кондиціонери повітря (Кондиціонери )

26450 (Двадцять шість тисяч
чотириста пятдесят грн. 00 коп.)

травень-грудень

травень-грудень

8800 (Вісім тисяч вісімсот грн.
00 коп.)

81.29.1Послуги щодо дезінфікування та
винищування шкідників90670000-4
2240
Послуги з дезінфікування та
дератизування міських і сільських
територій

31500 (Тридцять одна тисяча
пятсот грн. 00 коп.)

травень-грудень

96.09.1 Послуги різні, інші, н. в. і. у.
50312000-5 Технічне обслуговування і
ремонт комп’ютерного обладнання(
заправка копіювально- розмноженої
техніки)

2240

10000 (Десять тисяч грн. 00 коп.)

травень-грудень

27.32.1Проводи та кабелі електронні й
електричні, інші 31200000-8
Електророзподільна та контрольна
апаратура(кабель, дюбеля)

2210

3187 (Три тисячі сто вісімдесят
сім грн. 00 коп.)

травень-грудень

13.92.1Білизна постільна39512000-4
Постільна білизна

2210

199800 (Сто девяносто девять
тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

травень-грудень

29.31.2Запчастини для
автомобілів34320000-6 Механічні
запасні частини, крім двигунів і частин
двигунів

2210

17000 (Сімнадцять тисяч грн. 00
коп.)

травень-грудень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.05.2016.р

Голова комітету з конкурсних торгів

Кравець Л.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

28.14.1 Крани, вентилі, клапани та
подібні вироби до труб, котлів,
резервуарів, цистерн і подібних
виробів42130000-9 Арматура
трубопровідна: крани, вентилі, клапани
та подібні пристрої

Код КЕКВ (д
ля
бюджетних
коштів)

2210

20.30.1 Фарби та лаки на основі
2210
полімерів44111400-5 Фарби та шпалери
23.62.1 Вироби з гіпсу для
будівництві44900000-9 Будівельний
2210
камінь, вапняк, гіпс і сланець

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

Примітки

10116,88 (Десять тисяч сто
шістнадцять грн. 88 коп.)

Травень-Грудень

додаткові
кошти

6730,91 (Шість тисяч сімсот
тридцять грн. 91 коп.)

Травень-Грудень

додаткові
кошти

10885,99 (Десять тисяч вісімсот
вісімдесят пять грн. 99 коп.)

Травень-Грудень

додаткові
кошти

25.99.1 Вироби для ванн і кухні,
металеві44410000-7 Вироби для ванної 2210
кімнати та кухні
23.42.1 Вироби санітарно-технічні
керамічні44410000-7 Вироби для ванної 2210
кімнати та кухні
32.91.1 Мітли та щітки39224000-8 Мітли, 2210
щітки та інше господарське приладдя
22.23.1 Вироби пластмасові для
будівництва; лінолеум і покриви на
2210
підлогу, тверді, не пластикові
25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та
пружини44300000-3 Кабелі, дроти та
2210
супутня продукція
17.12.7 Папір і картон
оброблені30197600-2 Оброблені папір і
картон

2210

2616,84 (Дві тисячі шістсот
шістнадцять грн. 84 коп.)

Травень-Грудень

додаткові
кошти

2220 (Дві тисячі двісті двадцять
грн. 00 коп.)

Травень-Грудень

додаткові
кошти

565,9 (Пятсот шістдесят пять
грн. 90 коп.)

Травень-Грудень

додаткові
кошти

9948,03 (Девять тисяч девятсот
сорок вісім грн. 03 коп.)

Травень-Грудень

додаткові
кошти

4868,16 (Чотири тисячі вісімсот
шістдесят вісім грн. 16 коп.)

Травень-Грудень

додаткові
кошти

562,78 (Пятсот шістдесят дві грн.
78 коп.)

Травень-Грудень

додаткові
кошти

Травень-Грудень

додаткові
кошти

8550 (Вісім тисяч пятсот
2210
31.09.1 Меблі, інші39100000-3 Меблі
пятдесят грн. 00 коп.)
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.05.2016р

Голова комітету з конкурсних торгів

Кравець Л.М.

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

22.22.19Тара пластмасова,
інша39220000-0 Кухонне приладдя,
товари для дому та господарства і
приладдя для закладів громадського
харчування(вироби пластмасові)

Код КЕКВ (д
ля
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

25000 (Двадцять пять тисяч грн.
00коп.)

травень-грудень

25.99.11-31.00Вироби санітарно-технічні
та їхні частини, із заліза чи
2210
сталі39330000-4 Дезінфекційне
обладнання

7920 (Сім тисяч девятсот
двадцять грн. 00 коп.)

травень-грудень

17.23.1 Журнали реєстраційні,
бухгалтерські книги,формуляри та інші
канцелярські вироби паперові22810000- 2210
1 Паперові чи картонні реєстраційні
журнали(статестичні бланки)

41440 (Сорок одна тисяча
чотириста сорок грн. 00коп.)

травень-грудень

27.40.2Лампи та світильники31500000-1
Освітлювальне обладнання та
2210
електричні лампи

9500 (Девять тисяч пятсот грн.
00 коп.)

травень-грудень

22.23.1 Вироби пластмасові для
будівництва; лінолеум і покриви на
2210
підлогу, тверді, не пластикові39515400-9
Жалюзі(жалюзі)

30000 (Тридцять тисяч грн. 00
коп.)

травень-грудень

2210

Примітки

44100 (Сорок чотири тисячі сто
грн. 00 коп.)

травень-грудень

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи
2210
мастильні09130000-9 Нафта і дистиляти

36850 (Тридцять шість тисяч
вісімсот пятдесят грн. 00коп.)

травень-грудень

13.92.2 Тара з поліетилену196400002210
4 Поліетиленові мішки та пакети для
сміття

3750 (Три тисячі сімсот пятдесят
грн. 00 коп.)

травень-грудень

1270,1 (Одна тисяча двісті
сімдесят грн. 10 коп.)

травень-грудень

17000 (Сімнадцять тисяч грн. 00
коп.)

травень-грудень

5250 (Пять тисяч двісті пятдесят
грн. 00 коп.)

травень-грудень

1600 (Одна тисяча шістсот грн.
00 коп.)

травень-грудень

8424 (Вісім тияч чотириста
двадцять чотири грн. 00 коп.)

травень-грудень

2500 (Дві тисячі пятсот грн. 00
коп.)

травень-грудень

26.20.1Комп'ютери та периферійні
пристрої30200000-1 Комп’ютерне
обладнання та приладдя

20.41.44 Пасти, порошки та інші засоби
для чищення39830000-9 Продукція для
чищення

2210

2210

32.99.1 Убори наголовні захисні;
ручки для писання та олівці, дошки,
штемпелі для датування,
опечатування та нумерування;
2210
стрічки до друкарських машинок,
штемпельні подушечки30190000-7
Офісне устаткування та приладдя
різне(канцелярські товари)
38.12.1 Збирання небезпечних медичних
та інших біологічно небезпечних
2240
відходів90524400-0 Збирання,
транспортування та утилізація відходів
лікарень
33.14.1 Ремонтування та технічне
обслуговування іншого електричного
устатковання50532000-3 Послуги з
2240
ремонту і технічного обслуговування
електричної техніки, апаратури та
супутнього обладнання
65.12.1Послуги страхування66510000-8
2240
Страхові послуги
71.20.1випробовування пожежних
рукавів) 75251000-0

29000 (Двадцять девять тисяч
62.02.3Послуги щодо технічної допомоги
грн. 00 коп.)
у сфері інформаційних технологій
(72266000-7)Консультаційні послуги з
питань програмного забезпечення
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.05.2016.р

травень-грудень

Голова комітету з конкурсних торгів

Кравець Л.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (д
ля
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

Примітки

21.20.1Ліки
33600000-6
Фармацевтична продукція(ліки)

2220

65500 (Шістдесят пять тисяч
пятсот грн. 00 коп.)

травень- грудень

Чорнобиль
від
25.05.2016

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.05.2016р

Голова комітету з конкурсних торгів

Кравець Л.М.

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (д
ля
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

26.60.1 Устатковання радіологічне,
електромедичне та
електротерапевтичне
устатковання33170000-2 Обладнання
для анестезії та реанімації(монітор
пацієнта))

30000 (Тридцять тисяч грн. 00
3110 коп.)
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.06.2015р

червень- грудень

Голова комітету з конкурсних торгів

Кравець Л.М.

Примітки

благодійні
кошти
згідно
довідки№16
від
10.06.2016р

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

21.20.1Ліки
33600000-6 Фармацевтична
продукція(ліки)

Код КЕКВ (д
ля
бюджетних
коштів)

2220

Очікувана вартість предмета
закупівлі

100000 (Сто тисяч грн. 00 коп.)

32.50.2 Інструменти та прилади
терапевтичні; приладдя, протези та
ортопедичні пристрої33180000-5
50000 (Пятдесят тисяч грн. 00
2220
Апаратура для підтримування
коп.)
фізіологічних функцій
організму(імпланти для травматології)
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.06.2016р

Голова комітету з конкурсних торгів

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

Примітки

червень- грудень

додаткові
кошти від
21.06.17р
№198(АТО)

червень- грудень

додаткові
кошти від
21.06.17р
№198(АТО)

Кравець Л.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку

і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні
33696000-5 Реактиви та контрастні
речовини(реагенти діагностичні
багатоскладові )
21.20.1Ліки33600000-6 Фармацевтична
продукція

Код КЕКВ (д
ля
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

Примітки

2220

196681,29 (Сто девяносто шість
тисяч шістсот вісімдесят одна
грн. 29 коп.)

липень-грудень

додаткові
кошти

2220

95000 (Девяносто пять тисяч грн.
00 коп.)

липень-грудень

додаткові
кошти

73030 (Сімдесят три тисячі
тридцять грн. 00 коп.)

липень-грудень

додаткові
кошти

83520 (Вісімдесят три тисячі
пятсот двадцять грн. 00 коп.)

липень-грудень

додаткові
кошти

липень-грудень

додаткові
кошти

28.25.12 - Установки для кондиціювання
повітря
42512200-0 - Настінні
кондиціонери повітря (Кондиціонери ) 3110
26.20.1Комп'ютери та периферійні
пристрої
30200000-1 - Комп’ютерне
обладнання та приладдя(компютерна
3110
техніка)

26.60.1 Устатковання радіологічне,
електромедичне та
електротерапевтичне
устатковання33160000-9
Устаткування для операційних
блоків(устаткування медичне)

39920 (Тридцять девять тисяч
девятсот двадцять грн. 00 коп.)

3110
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.07.2016р

Голова комітету з конкурсних торгів

Кравець Л.М.

