РІЧНИЙ П Л А Н ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
від 11.09.2015 року

обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, код ЄДРПОУ 33985449
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для
бюджети
их
коштів)

О ч і к у в а н а вартість п р е д м е т а
закупівлі, гри.

і

2

3

56.29.1 Послуги щодо забезпечення
харчуванням за контрактом
(послуги із забезпечення харчуванням)

2230

395 100,00

35.11.1 Енергія електрична

2273

Переговорна
процедура

Лютий березень
2015 року

Переговорна
процедура

Лютий березень
2015 року

Переговорна
процедура

Квітень травень
2015 року

(без ПДВ)
(Триста дев'яносто п'ять
тисяч сто гривень 00 копійок)

288 620,00
(з ПДВ)
(Двісті вісімдесят вісім тисяч
шістсот двадцять гривень 00
копійок)

06.20.1 «Газ природний, скраплений або в
газоподібному стані (природний газ)»

2274

86.22.1 Послуги у сфері спеціалізованої
лікарської практики (функціональні
обстеження та інтерпретація медичних
знімків та діаграм - послуги
комп'ютерної томографії)

2240

60 881,00
(з ПДВ)
(Шістдесят тисяч вісімсот
вісімдесят одна гривня 00
копійок)

843 000,00
(без ПДВ)
(Вісімсот сорок три тисячі
гривень 00 копійок)

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітка

4

5

6

Переговорна
процедура

Квітень травень
2015 року
Згідно е т а п і 40 Закону
України «Про здійснення
державних закупівель» від
10.04.14 № 1 1 9 7 - V I I
використано не більше 20
% вартості, визначеної у
договорі, укладеному в
попередньому році.

Згідно статті 40 Закону
України «Про здійснення
державних закупівель» від
10.04.14 № 1 1 9 7 - V I I
використано не більше 20
% вартості, визначеної у
договорі, укладеному в
попередньому році.

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні
(реагенти діагностичні або лабораторні)

2220

598 400,00
(з ПДВ)
( П ' я т с о т дев'яносто вісім
тисяч чотириста гривень 00
копійок)

Відкриті
торги

Лютий березень
2015 року

21.20.1 Ліки

2220

804 300,00
(з ПДВ)
(Вісімсот чотири тисячі
триста гривень 00 копійок)

Відкриті
торги

Березень
- квітень
2015 року

21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони;
глікозиди та алкалоїди рослинного
походження та їхні похідні; ан тибіотики

2220

309 200,00
(з ПДВ)
(Триста д е в ' я т ь тисяч двісті
гривень 00 копійок)

Відкриті
торги

Березень
квітень
2015 року

26.60.1 Устатковання радіологічне,
електромедичне та електротерапевтичне
устаткованим
(2 лоти)

3110

Відкриті
торги

Травень червень
2015 року

32.50.1 Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні
(3 лоти)

3110

Відкриті
торги

Травень червень
2015 року

32.50.1 Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні

2220

1 039 933,00
(з ПДВ)
(Один мільйон тридцять
д е в ' я т ь тисяч дев'ятсот
тридцять три гривні 00
копійок)
2 419 951,00
(з ПДВ)
(Два мільйони чотириста
дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот
п'ятдесят одна гривня 00
копійок)
960 700,00
(з ПДВ)
(Дев'ятсот шістдесят тисяч
сімсот гривень 00 копійок)

Відкриті
торги

Червень липень
2015 року

Згідно статті 40 Закону
України «Про 'здійснення
державних закупівель» від
10.04.14 № 1 1 9 7 - V I I
використано не більше 20
% вартості, визначеної у
договорі, укладеному в
попередньому році.
Згідно статті 40 Закону
України «Про здійснення
державних закупівель» від
10.04.14 № 1 1 9 7 - VII
використано не більше 20
% вартості, визначеної у
договорі, укладеному в
попередньому році.
Згідно е т а п і 40 Закону
України «Про здійснення
державних закупівель» від
10.04.14№1197-VII
використано не більше 20
% вартос ті, визначеної у
договорі, укладеному н
попередньому році.

26.60.1 Устатковання радіологічне,
електромедичне та електротерапевтичиє
устатковання
(2 лоти)

3110

06.20.1 «Газ природний, скраплений або в
газоподібному стані (природний газ)»

2274

2 771 557,00
(з ПДВ)
(Два мільйони сімсот сімдесят
одна тисяча п'ятсот п'ятдесят
сім гривень 00 копійок)
127 988,00
(з ПДВ)
(Сто двадцять сім тисяч
дев'ятсот вісімдесят вісім
гривень 00 копійок)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від
Заступник голови комітету
з конкурсних торгів
Псхньо
(прізвище, ініціали)
Секретар комітету
з конкурсних торгів

Юско О.Л.
(прізвище, ініціали)

Відкриті
торги

Серпень
-вересень
2015 року
«V

Переговорна
процедура

Вересень
- жовтень
2015 року

