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Укpaiни>

PIчIIии ПЛAH зaкyпiBeль IIa 2015 piк
€ДPIIoy 02011964

(l{aймeнyвання замoвник4 иeнтифiкацiйний кoд за сдPпoЧ

Ns
з/
п

Пpeдмeт
зaкyпiвлi

Кoд КЕКB
(дllя

6юдrrсeтниx
кoпrтiв)

oviкyвана вapтiсть
пpeдмeтa зaкyпiвлi

Пpoцeдypa
зaкvпiвлi

opiснтoвний
пoчaтoк

пpoвeдeння
пpoцедypи
зaкyпiвлi

Пpимiткa

I 2 3 + 5 6

I

пapa тa гapячa вoда; пoстaчaнIlя паpп тa гapяvoi
вoди

(mеnлoва енеp?iя у eapяuiЙ вodi/nаpi)
Кod,QК 016-2010: 35'30'11-00.00 nаpa ma aopяча вo0а

227 L

з з62 576.70 roЕ.
(тpи мiльйoни тpиста шiсгдeсят
дBi тисЯчi п,ятсoт сiмдeсят шiсть
гpH. 10 кoп.) з ypаxyBaнням п.цв

Пepегoвopнa
пpoцeдypa
зaкyпiвЛi

Ciчень
2015 p.

t|'2 ч'2 cт , З9
зy (пpo

здiйснeння
дeр)кавниx
зaкvпiвeЛЬ>)

2.

oбpoбляння та poзпoдiляння вoди
тpyбoпpoвoдaми

( no cлу z u вod o n o c m аla нн я)
Кod,!К 016.2010: 36.00.20.00.00 oбpoбляння mа

poзnod iля н н я вo d u mDу6 o n ooвodал u

2272

218 894.40 гnн.
[двiсгi Biсil'{нaдцятЬ Tисяч

вiсiМсoт дeв,янoсTo чoтиpи гplr.
40 кoп.) з ypаxyвaнням ПfB

пepeгoBopна
пpoцeдypа
закyпiвЛi

сiчeнь
20rS p.

п.2 ч.z c|. З9
3y <прo

ЗtiЙcНeння
деpжaвних
закvпiвeль)

з.

пoслyги кaнaлiзацiйнi
(n o cлуzu вod o вi d ве d eн н я)

Кod,ЦК 016-2010: 37'00'1' 1.00.00 вuОаляння mа
o6ooбляння cmiчнuх вoО

2272

199 998.5з гDн.
(стo дев,янoстo дeB'ятЬ тисяч

дeB,ятсoт дeв,янoсгo вiсiм гpн. 53
кoп.] з ypaxyванням П',{B

Пepeгoвopна
пpoцeдyра
зaкyпiвлi

Ciчeнь
2015 р.

п'2 ч.2 cт. З9
зy <пpo

здiйснення
дep)кaBниx
закI/пlвелЬ,)

ЕлeктpичIra eнepгiя
(eлекmpoeнepziя)

КoО,Ц К 01 6-2 0 1 0 : З 5'1 1'1 0-00'00 енepziя eле кm puчна
2273

1 902 000.00 гDн'
[oдин мiльйoн дeв,ятсoт двi

тисячi гpн.00 кoп.J
з ypaxyвaнняI'' пДв

Пepeгoвopна
пPoцeдypа
закyпiвЛi

Ciчeнь
2015 p.

tl.Z ч'2 ct. З9
зУ <пpo

здiйснeння
деp)кaBниx

за кvп i в eл ь>l

5.

лiки.
код дк 016.2010z 2|.2o.t

(пpoтитyбepкyльoзнi пpeпаpати -2 1 лoт)
Кod !К 016-2010: 21.20.13-80.00 лiкu, illLЦi, Зi

ЗJ"| iu1анuх чu не3.1 iuJан uх n pе nа pq m iв' poЗфа сoва Н i
dля poзdp iбнoi mop2iвлi, н'в'i.у.]

2220

6 861 545.00 гDrr.

[uriсть мiльйoнiв вiсiмсoт
шiстдeсят oднa тисяча п,ятсoт

сopoк tr'ЯТь гpн.00 кoп.J
з ypaxyванням П,{B

Biдкpитi
Topги

Беpeзень
2015 p.



6.

пpoД}'кти xi}riчIri r'iзнoltdанiпri.
кoд дк 016.2010: 2o'S9,S

(peагeпти для бaкrepioлoгiчнoi дiагнoстики
rydepкyльoзy - 9 нaймelryвaЕь)

Кod ,{К 016-2010: 20.59.52-70'00 сepedoвuщa

'сuвuльнi 
aomoвi Оля вupouцtвання tqльmуp

лiкpoopzанiзлiв)

2220

983 149. 96 гpн.
(дeв'ятсoт вiсiмдeсят тpи тисяvi

cтo сoPoк дeв,ять гplr. 96 кoп')
з )фaxyвaння},t пдв

Biдкpитi
тopги

Бepeзeнь
2075 p.

7.

Дitrtr.
кoд Дк 016.2010| 2t.2o.|

(нapкoтичнi, псIrxoтpoпнi пPeпapaтП тa
пpeкypсoPlr . 9 Лoтiв)

Кod,!К 016.2010: 21.20.13-80.00 ЛiKu, iнui, зi
зJ,I iшaн ux чu нe3.D1 iulа нuх n p е nа p а m iв, poз фа co ван i

dля poзdpiCнot mopzieлi' Il.в.i.v.l

2220

44o 928.44 rnн'
(чoTиpистa сopoк тисяч

дeв,ятсoт двaдцять вiсiм гpн.
44 кoп') з ypaxyвaнням пДв

Biдкpитi
тopги

Беpeзень
2015 p.

8.

Pентгeнiвськa плiвкe.
кoд дк 016.2010: 2o.S9.|

(фoтoпластrrни та фoтoxiмiкатrr, плlBка для
мrrтт€вoгo дp!псy; фoтoхiмiкaти та фoтoгpафivнi

нeзIrtiшaнi peчoвпн*l. 2 лoтtт)
Кod !К 016-2010: 20'59.11.30'00 Фomonлаcmuнкu ti
фomonлiвKi nлаcKi' сeHcu1iлboвaнi, нееKсnoнoванi, з
буdь.якuх маmepiалiв; nлiвка dля мummевozo dpуtу

nлаcка, cенсuбiлiзoвaна, нee|<cnoнoвана
(кpi"l.t як з nаnеpу каpmoну lu mканuнu)

2220

299 86з.90 гDIr'
(двiсгi дeв,янoсгo дeв,ять тисян

вiсiмсoT шiстдесят тpи грн.
90 кoп.) з ypаxyвaнням П,{B

Biдкpитi
тopги

Бepeзeнь
2015 p.

9.

пDoлyкпr хiмiчrri Piзнoмаrriтнi.
кoд.{К 016-2010: Z0.59.5

(PeaгeнтП дiaгнoстIrчнl для лaбopатopiй
iнcтa|туту . 4 (Чoтиpп) лoти)

Кod ,ЦK 016.2010: 20'59'52-10.00 Peаzенпu
d iqzнocmuчнi aбo лабopatnopн i баzamocкл аdoвi,

ЗoкpД|a nanip' npocouенuЙ зu noкpumuЙ
d iаенoсmuчнulvu чu лабopаmopнttмu peа2енmФvu

2220

674 808. 15 гpн.
(шiсгсoт сil''дeсяT чoтиpи тисячi

вiсit',tсoт вiсiм гpн. 15 кoп.)
з ypaхyванням П.{B

вiдкpитi
тopги

Бepeзeнь
2015 p.

10.

пPeпаr'атП фaDмаtIeвтичнi. iнrni
кop\ tК ot6-z0|o': 2t.20.2

(пroвний мaтepiaл тa мeдинний oдяг pазoвoгo
вtlкopистaння - 3 (тpи) лoти)

лom N9 1 . Кod ДК 016-2010: 27'20'24.з0.00 КеIa?уm
хipу pz iu н uЙ cmе puльнuй ;

Jlomu N9N9 2,3 - t<od,ЦK 016-2010: 21'20.24-40.00
Bаma, .I'4аpля mа nodi6нi вupo6u, вкpumi

ф a pл aцев m uu нuм u p eч oвu нa'мщ po 3 фаcoв а н i d ля
p o зd p iб н oi mo p 2i влi, l1. в' i.у'

2220

7o 572.oo |Dв.
[сiмдeсят тисяv п,ятсoт сiмдесят

двi гpн. 00 кoп.)
з ypaxyвaнням П.{B

зaпит цit{oвиx
прoпoзицiй

Бepeзeнь
2015 p.

ll

lнстpJлr'eнти i пPилaди мeлIiчнi. хir'ynгiчнi та
стoматoлoгiчнi

код ДК 016.2010: 32.50.1
(хipypгiчIrий iнсц)ylrентapiй oднopa3oвoгo

викoристaння - 6 (Iпicть ) лoтiв)

2220

58 o5з.00 гlrн.
(п,ятдeсят вiсil',r тисяч lI,ятдeсят

тpи гpн. 00 кoп.)
3 ypaxyBaнняl'{ пДв

3aпит цiнoвиx
пpoпo3ицiй

Бepезeнь
2015 p.



лorn Ng I ' noп J''lё 2' nom J''lё 3, non| ]Ф 4, nom N9 5 - кod
,\К 016-2010: 32'50'13-]7.00 Гoлкu' капеmеpu, зoнdu
mа nodiбнi вupoбu (кpiм zoлoк mpубlacпuх i еoлoк dllя
наклаdанta ulвiф, npuзнaненi dля вuкopucmoE,вaння

'uеduцuнi, сmoмqпono?ii чu веmеpuнapi|;
лoп Nb 6 _ кod.ЦК 0 I 6-2 0 l 0 : 3 2. 50. l 3- 1 5.00 Гoлкu dltя

наклadaння utвiв, npuЗначeнi dnя вuкoPucmoE/ва||ня
naеduцuнi, qnon'|апoлo?ii чu веmepuнаpii.

t2.

пefiIrци.пП та lншl eгDoxiмiчrri пpoДyкпr
кoд дк 016.2010z 2o.2o.l

(3асoби дeзitrФeкцtйнt - 10 (дeсять) лoтlв)
Кod ,ЦК 0] 6-20I0: 20.20' 14-90.00 Зaco6u dезiнфекцiйнi,

poЗфacoва||i 0J|я poзdpiбнoi mopеiвлi чu nodанi як
zomoвi npеnаpа|nu абo вupoбu (кpi.tll odepэrcaнuх нa

oснoвi зеrпвеpmuннtlх сoлей амoнito, на ocl,loвi
Zаlo?e||oвuх cnolryк

2220

199 916.50 гnн.
(cгo дев,янoстo дeв,ять тисяч
дeв'ятсoт uliсгнaдцять гPн.

50 кoп.)
з ypаxyванняl{ пдв

3aпит цilroвlax
пpoпoзицiй

Бepeзeнь
2015 p.

13.

Bиpo6и rrлас.тмaсoвi iнпri. н.в.i.v.
кo t\ Дк 0|6-20|0| 22'29.2

(витpaтrri матepiaлIД pдя лadopaтopпoгo
oбладIraЕяя - 4 (чoтиpи) лoтП)

Кod ,ЦК 0I6-20I0: 22'29'29-10.00 Bupo6u' iцu|i, З
fшac|f|Jу|aсu чu i||uluх.м amеDiаItiв

2220

224 2oo.вo rPlд'
(двiсгi двaдцять voтиpи тисячi

двiсTi гpн. 80 кoп.J
3 ypaxyванt{ям пДв

3апит цiнoвиx
пpoпoзицiй

Бepeзeнь
2015 p.

t4.

пDeдr,tетц oдяry тa aксeсyаDtl oляIa, з
вyлкaнiзoвaнoi гyмП (кnlм вигoтoвлених з

твePлoi ryми.l
кoд дк 016.2010:. 22.L9.6

(pyt€вички мeдичнi oглядoвi -
1 (oдIre) Irаймelryвarrпя)

Кod ,ЦК 0I6-2010: 22.I9'б0-00.00 odя2 fnа акcесуopu З

ФШKaнiЗoванoi ?уI|u
(кpiм вuzoпoвленuх З пвеDdoI zуI|u)

2220

75 60o.00 гDн.
(сiмдeсят п,ять тисяч txiсIсoт

гpн. 00 кoп.J
з yрaxyвaнняI'.t пДв

3апит цiнoвиx
пpoпoзицiй

БepeзeнЬ
2015 p.

внeсеними змiнaми вiд 19 бepeзня 2015 poкy Na 3.

Гoлoвa кoмiтeтy 3 кoнl(ypсних тopгiв кyryrypа - Кy.repeнкo Л.B.
(пPiзвищe. iпiфали)

Ceкpетap кoмiтeтy з кoнкypсHиx тopгiв мa€BсЬкий Б.п.
(пpi3вище, iriцiали) ,^.""tj;l1;;J" ')


