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дep}ImBнa yстaнoвa
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PIЧHии ПЛAн зaкyпiвeЛЬ нa 2015 piк
r'ДPlloУ 020!|964

(ваймeя}вання зaмoвяикa' iдeEтяФiкацiйп'й кoд за 6дPпoy)

Na
з/
ц

пpeдмeт
3aкyпiBлi

кoд кЕкB
[Для

6roдrrсeтниx
кolптiB)

oчiкyBarra вapтiсть
пpeдмeтa зaкyпiвлi

пpoцeдJФa
3aкyпiBлi

opi€IrтoBний
пoчaтoк

пpoведeння
пpoцeд}ти
зaкyпiвлi

пpиiriткa

I 2 з 4 5 6

I

паpa та гapяча вoда; пoстача.lня пapи та гаpячoi
вoди

(mеnлoва енеpziя у 2аpячif, вoai/nаpi)
КoаДК 016-2010: з5'з0.77-00.00 nopа ma 2аpяча вoаo

2271

з з62 s76.10 гDн.
(тpи мiЛьйoни тPистa шiстдeсят
двi Tисячi п'ятсoт сiмдeсят ruiсть
гpн. 10 кoп') з }'раxyвaнням пдв

[lepeговopнa
пpoцeдypa
закyпrвлl

сiчeнь
2015 p.

л'2 ч.2 сТ' 39
зy<пpo

здiйсIieння
дep}(авних

2.

oбpo6ляIrня та poзпoдiляIrяя вoди
tpyбoпpoвoдаМи

(no cлуz u в o a o no с m a ч а н н я )
Кoa ДI( 016-2010: З6.00'20-00'00 06o06л,яння mа

Doзnodiлян|Iя вodu mDv6onDoвoaа u

2272

218 89440 гDIr.
(двiстi вiсiмнадцяTь тисяч

вiсiмсoт дeв,янoстo чoтири гpн'
40 кoп.) з ypахyванняI'{ пдB

пeрeгoвoрна
пpoц€дypа
закyпiвлi

сiченЬ
2о15 p.

I|.2 ч.2 cт. з9
зy<прo

здiйснeння
дepx€вниx

з,

пoсJt}ттr каIrалiзaцiйкi
(no cлу?u вodoвia веaeн няJ

Кod ДК 016-2010: з 7.00.77-00.00 вuaoJlяння ma
o б p o б ля |!I1я 1niчнuх в o d

2272

199 99a.5з пrlr.
(сro дeв,яlroстo дeв,ять тисяч

дeв'ятсoт дrв,янoстo вiсiм гpfi. 5з
кoп') з ypаxуванням пдв

пepeгoвoрна
пpoцeдypа
зaкyпiвлi

сiчeяь
2015 р'

I|.2 ч.2 cт' з9
зУ<Прo

здiйсЦeIrня
дepжавних
закvпiвeль>

Елeктpl'чЕа eпeргiя
(елeкmpoeнep2iя)

Кoа ДК 01G2010: З5-11.10-00'00 енеpzi' еле]<mpuчна
2273

1 902 000.00 тnц.
[oдин мiльйo|r дeв,ятсoт двi

тисячi гpн. 00 кoп.)
з уPаxyвaн IiяIt{ IIДв

пeрeгoвopIia
пpoцeдypа
закyпlвлr

сiчeнь
201S p.

I1'2 ч'2 cf. 39
зy<Пpo

здiйснeняя
дepжaвяиx

5.

дiк!!,
кol1 tк oa6-201o| 27'20.|

(прoтIrтy6rpкyльозlri пpeпаpaтtr.21 лoт)
Кo0 Дк 0I6-20I0:21'20.1З-80'00 лiкu, iнuli, зi

зJ|iu1анuх чu |lеФ4iшoнuх npenаpomiв' pЙфасoвoн i
dля pЙdpiб|lot mopziвJ\i' н'в.i.у']

2220

6 861s4s.o0 гDIr.
(шiсгь мiЛьйoнiв вiсiI.4сoт

шiстдeсят oднa тисяча п,ятсoт
сopoк п,ять гpн.00 кoп')

з ypахyваliняI't п/цв

вiдкритi
тoрги

Беpeзeнь
2015 p.



6.

пDoд!'I(ти xiмiчяi niзяotиаяiтIri.
кoд Дк 016-2010: 20.59.s

(peaгeliти д,ля 6aкгeploлoтiчiloi дiагItоФ1iк,r
тyEeркyЛьoзy.2 (два) лoти: зa poздiлoм

(кЛiЕir(а) ta <llаyкa')
Кod ,4К 016-2010: 20.59.52-70.00 сеpеdoвuща
,!сuвu!1ь11i 2omoвi dJ\я вupouu]вання ку!1ьmуp

J,1iкDooDzанb'r4iв]

2220

1 094 670.00 гDIr'
[oдин l,tiльйoн дeв'янoстo

чoтиpи тисячi llliстсoT сil{д€сяT
гpti' 00 кoп')

з ypаxyвання}t пдв

вiдкpитi
тopги

чepвeнь
2015 p.

'7.

дiш!.
кoд дк o16"2010: 21.20.1

(ЕаpкoтIrчrri, психoтpoпIli пpeпаpатr,r Еr
пpeкypсopи - 9 лoтiв)

Кo0 ДК 016-2010: 21,20.13-80'00 ']Iiкu' iнl'Цi, Зi
з,,|iuJанuх чu нeu|itДo|Iuх npе no po niq poзфaсoвo]Ii

dля po3dpi611oi пop7iвлi' t..в'i.у.]

2220

44o 92в. lL4 foЕ'
(чoтиpистa сopoк тисяч

дeв,ятсoa двaдцять вiсiM грн.
44 кoл,) з ypаxyвaнIiяп,{ пдв

вiдкpитi
ToPги

Бepeзeнь
z015 р.

8.

Peятгeнiвськe пЛiвка.
кoд дк 016.2010: 20,59.1

(фoтoп',Iастиня та Фoтoxil,tiкати, плiBкa для
мtflтсвoгo дPyкy; Фoтoхiмiкат'r тa фoтofраФiчнi

lleзмilДeяi peчoвиrrи. 2 лoти)
Кoa Д к 016-20l0: 20'59.1'1.З0.00 Фono nласmЦн]|u il
фom o nлiвкi nлoс]<i, сен сu6 i л i 30ва н i' I!е е кс n o н oвo tI i, з
буdь-яKuх Jaаmepiа'1iв; nлiвкo aJ1я r'Iumm€вoao аpуt<у

njа cl|а" се нсu б iJ1i зo в ан а' нe eкс noн o в с1н а
r]<DiJ| яK з nane0у. каomoну чu пканullu]

2220

299 86з.90 тnв'
(двiсгi дeв,янoсгo дeв ять тисяч

вiсiмсoт шiсгдeсят Tри гpн'
90 кoп'] з ypaхyвaнняM пДв

Biдкpитi
тopги

Бepeзeнь
2015 p.

9.

пDолvктrr xiмiчrrl oiзIroманiпri.
кoд,цк 016-2010: 20'59.5

(l'eаreяrи дiaгяoсгичIti для лаdopатoplй
iвсtt':ryry - 4 (чoтяI'и) лoти)

Кod ДК 016.2010: 20.59.52-10,00 Pеа2енпu
d i o?1] oс пuч н I a6o л а6opа пopн i 6 а?ап oс Kll аo oв i'

Зo|qe\|а nапip' пpocoченan чu noкpшnuй
d i а ?н o стn ч н 1lм u ч u a aб oD

2220

674 808.1S ron.
lrniстсoт сiмдeсят чoтиpи тисячi

вiсiмсoт вiсiм гpн. 15 кoп')
з }?аxyвaнням пдв

вiдкpитi
тopги

Бeрeзень
2015 p.

10.

пl'eпапати 6аDмаrreвт!чrri. ilrпri
Кop, Д|с 076-2010| 2a.2o.z

(шoвяий матepiал та !,te,цичIIий o,цяг p:вoвoгo
викoрriсгаIrrrя . 3 (тplr) лoтrr)

лom Ne 1. Кod ДК 016-2010:21'20.24-30.00 Кенzуm
ipу p 2 iчн u й c mе p uл ь н u й ;

J|omu NeNp 2'З - кod ДК 016-2010: 21.20.2440.00
Romа, J','аpля mo nodi1нiвupo6u' вкpumi

Фoptnацевmuчнuмu peчoвu||аJl]Iu, poзфaсoвoнi 0ля
DoзdDi6нoi mo o 2iвJ1i. н.в.Lv'

2220

70 s72.o0 гnЕ.
lсiмдeсят тисяч п'ятсот сiмдeсят

двi гpн.00 кoп.)
з }таxyвання!t пдв

запит цiнoвих
пропoзицiй

Бeрeзeнь
2015 p.

11.

lriсIr'vмelrтrr i пDцла!и мeдIrчяi. х.inиrгiчIri та
стoматoлoгiчIri

кoддк016.2010: з2.50'1
(хiDyDгiчrrий iнсrDиuerrтаDiй oдIrooазовoгo

2220

5a 05з.00 гDя.
[п'ятдeсят вiсiм тисяч п'ятдeсят

тpи гPн. 00 кoп.)
з vDахvвaнням ПДB

зaпит цiнoвиx
прoпoзицiй

Бepeзeнь
2015 p.



вt'кopисгаIrlrя. 6 (tttiсгь ) лoтiв)
nom N9 1' лon N9 2' nom Np З' юп J\E 4' лoп ,ф 5 - кod
,цК 0]6-20]0: з2,50,l3-17,00 ГoлКu' каmепеpu, зoнdu
mа noaiбнi вupo6u (кpi'м ?oлoК mpу6чacпЙ i 2oлoк dля
н аклс|dаI|ня ulвiв)' ryuЗ||аченi dJ|я вuкopucпoв,вання

м еduцuн i- спau aп oл o? i i ч u в е n е pu н аp i l,:

лo|n .l'tb 6 кod,цК 0 ] 6 -2 0 1 0 : 3 2' 5 a- I 3 - 1 5 - 00 Гoл кu aля
н аrcп а о aн н я l|в iв' np з н ач ен i dIlя в 11к o p u с п oвув aння

леduu uн i - сn au аmaлo,I i ч u веm е Du н аp i ],

t2.

ПeсгиIlиди та iнпti агDoxi}riчЕi пlroдvкr1r
кoд дк 016.2010: 20.20.1

(засoби дезilrфeкцiйнi. 10 (дeсять) лoтiв)
Кod ДК 0 ] 6-20 ] 0: 20,20, 1 4-90.00 Засoбu dезiнфекцinнi'

poзфаёoванi dля poЗdpi6нo| mop.iвni чu |1o0aнi як
zo|noвi npеnаpФnu а6o в1Jpoбu (кpiЛ oaеpЭltан|Lt на

oснoвi чеmвеpmhннш ca|ей aмoнIю- на oснoвi
zаlozенoвuх c||oлук

z2zo

199 916.5o гpIr.

[стo дeв,янoстo дeв,ять тисяч
дeв,ятсoт шiсгнадцяTь гpн.

50 кoп')
з ypаr.}/ванням ПДв

запит цiнoвиx
прoпoзицiй

Бeрeзeяь
20\5 p.

lз.

BrDо6Ir пласгмасoвi iIilпi. tl.в.i.v.
Кop' tк 016-2010| 22'z9.2

(вIпpаrri матeРiаЛи.ц"rя лаdoратoplloгo
o6ладlrаIrrrя - 4 (чoтиpи),!oпr)

Кod ДК 0l6-2aI0, 22,29.29-I0,0a Bupoqu, it|u,li, з
Шaеma|аеu чu iнu||Aс мФnеDia'\iв

2220

z24 2oо.вo rD'i'
lдвiстi двадцять чoтиpи тисячi

двiсгi гpн.80 кoп')
з yраxyванIrям пдв

зaпит цiнoвиx
пpoпoзицiй

БeРeзeнь
2015 p.

14.

пneлмeти oляry та аксeсvаDlr oляry з
вvЛкeяiзoваяoi fvмll (кDiIl' виfoтовлelrtrx з

твeoдoi r.r'ми]
КoI, ДК 016.2010| 22.19.6

(t'ЛGвички мeдичнi oглядoвi -
1 (одlre) яaймelryвaняя)

Кod ДК 0 1 6-2010: 22. 1 9'60.00.00 lЭdяё па aКcесуаp' 3

цn]сaньoваI|oi цмu
kDit,| вu2oпo6nеншt З пвеDdo| zuЛu)

2220

75 600.00 пrн-
[сiMдeсят п,ятъ тисяч шiстсoт

гpн' 00 кoп.)
з J,тaxyвaнням IIдB

запит цiнoвих
пpoпoзицiй

Бeрeзeяь
2015 p.

15.

дiд!Ь
Кop' t|с 0|6.2010| 2a.2o.|

(засo6ri д,ля нapкoзy. з нaймeн}ъaння)
кoa ДI{ 016-2010: 21.20.1З-80.00 Jliкu' ilII11L зi

3.\,| i u! o нuх чu не з!4 i uLсt н uх n p еno po m iв' poзфo сoва н i
dля poзdpidнoi mopziвлi' н.в,i.у.]

2220

192 450.з4 rDI'.
[стo дeв'янoстo двi тисячi

чoтиристa пътдeсят гpн' з4 кoп'J
з ypахуваItням пдB

Biдкритi
тopги

чepвeнь
2015 p.

скopoчeна
прoцедypа

16.

.l!i!!щ
||op. tК 0|6-20|0| 21'20.|

(пPoтrrтydepкyльoзIri пРeпаpати. 8 лoтiв)
кoa 

'цК 
016-2010: 21.2 0'1З-80.00 JIi'<ц iн|,L зi

зJ'| i ш а н uх ч u lIезJr iшo l1 uх n p е no pапiв, poз Фoсoвo|Ii
aJIя poзdpiбнot mopziвлi' |1в.i,у.)

2220

2 4R9126.00 tp!i'
[два мiльйoни чoтириста

вiсiмдeсят дeв,ять тисяч стo
двадцять шiсгь гpн.00 кoп,)

з yPахyвання},t пдв

вiдкритi
тopги 2015 р.

скopoчeна
пpoцeдypа



11.

гази пDoмIrcпoвi.
кoд дк 016.2010: 20.11'1

(piдкий Ieлiй)
Кod Дк 0l6-2010:20.11'I LЗ0-00 Гoзu iнеpml]i

h<DiJ.Iс1D2oну]

2210

246 3з0.00 гnlr'
(двiсгi сopoк дriсть тисяч тpиста

TpидцятЬ грн.00 кoп.)
з ypахyвaнням пДв

вiдкpитi
тopIи

чepвeнь
2015 p.

18.

чaстини та IrDилаДля -пo oбч!слIoвальrrlrx

кoд' tlt 076.2010| 26'20'4
(нoвi rGpтpид}r.i дo пpпIrтepiв)

Кoa Дк 016.2010: 26'20.40.00.00 Чacmuнu Йa
nDuлаaaя аo o6чucлювaлы1uх Jnс!шuн

22\O

17з 44a.o0 тDя.
[стo сiмдeсят тpи тисячi

чoтиpиcга сopoк вiсitlt гpн' 00
кoп' з ypахyвaнням ПдBJ

вiдкритi
тopги

чepвeнь
2015 p.

19.

Peмoqтr,тaвIiя та тeхяiчнe o6слvгoвr,таяrrя
елеIсmoняогo й orтr'Ilчнoгo vсTаTкoвeння

кoд дк 016.2010: з3.13.1
(pelrorrт матrriтвoтeзorrансЕoгo тoмolраФa)

Кod ДК 016-2010: ЗЗ'1З.72-00.00 Pе'aoнmування ma
m ехн i ч нe o б слу 2 o ву в а 11 н я p a a io'1o z iч н o 20,

е л е к m p o,!n e a uч I1o zo i ел е кm p o m е p а n ев m u ч н o 20
vсmamкoвoнняl

2240
292 000.00 гDIt.

lдвiстi дeв,яносгo двi тисячi гpн.
00 кoп. з ypаxyванняlt ПДв)

Biдкpитi
тopги

чeрвeнь
2015 р'

| гoлoBa кoмiтeтy з кoнк}Tсниx тopгiв кJrчyrypa - кyчepeцкo
(пl'iзв'цe iяцiuи)

сeкpетap кoмiтeтy з кoнкypсниx тopгiв lvla€Bський Б.п.


