
                                                                                             РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ    

на 2016 рік

                                 

1 2 4 5 6

Пара та гаряча вода; постачання 

пари та гарячої води                                  

- за кодом ДК 016:2010- 35.30.1.         

- за кодом  ДК  СPV 021:2015  -   

09323000-9 -централізоване 

опалення (послуги 

теплопостачання) 2271

3961554,95 з ПДВ /три 

мільйони дев'ятсот шістдесят 

одна тисяча п'ятсот п'ятдесят 

чотири грн. 95 коп./

Переговорна 

процедура закупівлі 

Січень - Лютий  

2016 року На 2016 рік

Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами (централізоване 

водопостачання)                                -  

за кодом ДК 016:2010 - 36.00.2 , - за 

кодом CPV за ДК 021-2015 - 

65111000-4  - Розподіл питної води, 

централізоване водопостачання 2272

176574,42 грн.   з ПДВ / сто 

сімдесят шість тисяч   п'ятсот 

сімдесят чотири гривні   42 

коп./

Переговорна 

процедура закупівлі 

Січень - Лютий  

2016 року 

 Сума зменшення -

77490,75грн.                  

На 2016 рік

Послуги каналізаційні                     - 

за кодом ДК016:2010-  37.00.1 ,   - 

за кодом CPV за  ДК 021:2015  -  

90430000-0 Послуги з відведення 

стічних вод (централізоване 

водовідведення) 2272

178057,16грн.  з ПДВ /сто 

сімдесят вісім тисяч  п'ятдесят  

сім   гривень  16 коп./

Переговорна 

процедура закупівлі 

Січень - Лютий  

2016 року 

Сума зменшення -

91613,84грн.                  

На 2016 рік

Енергія електрична                          - 

за кодом ДК 016:2010 - 35.11.1 ,      - 

за кодом CPV за ДК 021:2015  -  

09310000-5 - Електрична енергія 2273

2518421,00 грн. /два мільйони 

п'ятсот вісімнадцять тисяч 

чотириста двадцять одна 

гривня 00 коп./

Переговорна 

процедура закупівлі 

Січень - Лютий  

2016 року На 2016 рік

Газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані (газ природний)                                     

- за кодом ДК016:2010 - 06.20.1       -  

за кодом CPV за ДК 

021:2015 (09123000-7 Природний 

газ) 2274

736645,50грн. /сімсот  

тридцять    шість тисяч 

шістсот   сорок   п'ять  

гривень  50 коп./ Відкриті торги 

Січень-Лютий 

2016

Сума зменшення -

50000,00грн.                

Сума зменшення -

199900,00 грн.                 

На 2016 рік

Препарати фармацевтичні , інші       - 

за  кодом ДК 016-2010  - 21.20.2                   

- за кодом  CPV ДК 021-2015  

(33650000-1 Загальні 

протиінфекційні засоби для 

системного застосування, вакцини, 

антинеопластичні засоби та 

імуномодулятори (Туберкулін) 2220

255216,00 грн. /двісті п'ятдесят 

п'ять тисяч двісті шістнадцять грн. 

00 коп./ Відкриті торги 

Лютий-Березень 

2016 року

На 2016 рік                   

Відміна

ПриміткиПроцедура  закупівлі

Орієнтований 

початок 

проведення  

процедури 

закупівлі

3

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

ЄДРПОУ 02004120

по  КЗ  "Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних" 

                                                 

Предмет закупівлі

Код  КЕКВ 

(для 

бюджетних  

коштів)



Препарати фармацевтичні , інші       - 

за  кодом ДК 016-2010  - 21.20.2                   

- за кодом  CPV ДК 021-2015  

(33650000-1 Загальні 

протиінфекційні засоби для 

системного застосування, вакцини, 

антинеопластичні засоби та 

імуномодулятори (Туберкулін) 2220

255216,00 грн. /двісті п'ятдесят 

п'ять тисяч двісті шістнадцять грн. 

00 коп./ Відкриті торги 

Квітень-Травень 

2016 року

На 2016 рік                   

Відміна

Препарати фармацевтичні , інші       - 

за  кодом ДК 016-2010  - 21.20.2                   

- за кодом  CPV ДК 021-2015  

(33650000-1 Загальні 

протиінфекційні засоби для 

системного застосування, вакцини, 

антинеопластичні засоби та 

імуномодулятори (Туберкулін) 2220

255216,00 грн. /двісті п'ятдесят 

п'ять тисяч двісті шістнадцять грн. 

00 коп./

Переговорна 

процедура

Травень - 

Червень 2016 

року На 2016 рік                   
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Голова комітету з конкурсних торгів                       _________________  О.В. Гудкова  

Секретар комітету з конкурсних торгів             ______________________   Л.М. Агаркова


