
2 3 4 5 6

143448,21

(сто  сорок три 

тисячі   чотириста  

сорок вісім  грн. 21 

коп.)

2623807,58

(два мільйони 

шістсот двадцять 

три тисячі вісімсот 

сім   грн. 58 коп.)

РАЗОМ 2282 2767255,79

у т. ч. загальний 

фонд 2623807,58

спеціальний фонд 143448,21

0,00

0 грн. 00 коп.)

2282

2282Природний газ

1

з застосуванням  тендерних процедур у 2017 році 

Орієнтовн

ий 

початок 

проведенн

я 

процедури 

закупівлі

Процедура 

закупівлі 

по  КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", ЄДРПОУ 02004120

лютий  

2017р.

січень 

2017р.

Електрична енергія09310000-5 
Електрична 

енергія

Природний газ 

Річний   план

Переговорна 

процедура

код згідно 

КЕКВ

Предмет закупівлі  ( код класифікатора, назва класифікатора, конкретна назва предмету 

закупівлі)

Переговорна 

процедура

закупівель товарів, робіт і послуг, що     здійснюються

Очікувана 

вартість 

предмету 

закупівлі

Примітки

спеціальний 

фонд (2273)

загальний 

фонд  (2273) 

Сума 

зменшення 

договору-

185396,21грн

.

спеціальний 

фонд (2274)

09123000-7



1914508,20

(один мільйон  

дев'ятсот 

чотирнадцять тисяч  

п'ятсот вісім  грн. 

20 коп.)

РАЗОМ 2282 1914508,20

у т. ч. загальний 

фонд 1914508,20

спеціальний фонд 0,00

609980,31

(шістсот дев'ять 

тисяч   дев'ятсот 

вісімдесят    грн. 31 

коп.)

РАЗОМ 2282 609980,31

у т. ч. загальний 

фонд 609980,31

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

Лікарські засоби звичайні (Epinephrine, Metamizole sodium, Amiodarone, 

Amiodarone, Mexidol*, Ascorbic acid (vit C), Atropine,Benzyl benzoate, 

Gentamicin, Heparin, Glucose, Dexamethasone, Diclofenac,Diphenhydramine, 

Dopamine, Etamsylate, Isosorbide dinitrate, Isosorbide dinitrate, Iodine, 

Captopril, Nikethamide, Levofloxacin, Lidocaine, Magnesium sulfate, 

Metoclopramide, Ambroxol, Papaverine, Hydrogen peroxide, Piracetam, 

Pyridoxine (vit B6), Neostigmine, Comb drug, Inosine, Thiamine (vit B1), 

Tiazotic acid, Furosemide, Ceftriaxone) Розчини для інфузій (Electrolytes with 

carbohydrates, Glucose, Glucose, Potassium chloride, Sodium chloride, Sodium 

chloride, Sodium chloride, Electrolytes in combination with other drugs, 

Electrolytes) Наркотичні засоби, психотропні речовини (Morphine , 

Morphine combinations, Fentanyl, Ketamine, Sodium oxybate, Diazepam, 

Diazepam) Засоби для наркозу(Thiopental, Propofol, Atracurium, 

Suxamethonium, Sevoflurane).Сурфактанти (Natural phospholipids) 

Імунобіологічні препарати (Rabies, inactivated, whole virus) 2282

333638,50               

(триста тридцять 

три   тисячі  

шістсот тридцять 

вісім грн. 50 коп.)

Відкриті 

торги

квітень 

2017

загальний 

фонд (2220)

2282Природний газ

Переговорна 

процедура

квітень 

2017

Пара, гаряча вода 

та пов’язана 

продукція Послуги з постачання  теплової енергії у вигляді гарячої води   

січень 

2017р.Природний газ 

Переговорна 

процедура

загальний 

фонд (2274) 

Сума 

зменшення 

складає 

460773,80грн

.09123000-7

09320000-8

загальний 

фонд (2271) 

Сума 

зменшення 

договору-

122331,00грн

.Сума 

зменшення 

складає 

544062,69грн2282



33600000-6 

Фармацевтична 

продукція  ЛОТ №1-Лікарські засоби звичайні (Epinephrine, Metamizole sodium, 

Amiodarone, Amiodarone, Mexidol*, Ascorbic acid (vit C), Atropine,Benzyl 

benzoate,Gentamicin,Heparin,Glucose,Dexamethasone,Diclofenac,Diphenhydra

mine, Dopamine,Etamsylate,Isosorbide dinitrate,Isosorbide 

dinitrate,Iodine,Captopril,Nikethamide,Levofloxacin,Lidocaine,Magnesium 

sulfate,Metoclopramide,Ambroxol,Papaverine,Hydrogen 

peroxide,Piracetam,Pyridoxine (vit B6),Neostigmine,Comb 

drug,Inosine,Thiamine (vit B1),Tiazotic acid,Furosemide,Ceftriaxone) 2282

29900,00                    

(двадцять дев'ять  

тисяч  дев'ятсот 

грн. 00 коп.) Відкриті торги

квітень 

2017

загальний 

фонд (2220)

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція ЛОТ №2-Розчини для інфузій   (Electrolytes with 

carbohydrates,Glucose,Glucose,Potassium chloride,Sodium 

chloride,Sodium chloride,Sodium chloride,Electrolytes in combination 

with other drugs, Electrolytes) 2282

21892,00                  

(двадцять одна  

тисяча вісімсот 

дев'яносто дві  грн. 

00 коп.) Відкриті торги

квітень 

2017

загальний 

фонд  

(2220)

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

ЛОТ №3-Наркотичні засоби, психотропні  речовини (Morphine , 

Morphine combinations, Fentanyl, Ketamine, Sodium oxybate, 

Diazepam, Diazepam) 2282

81710,55         

(вісімдесят одна  

тисяча сімсот 

десять  грн. 55 коп.) Відкриті торги

квітень 

2017

загальний 

фонд (2220)

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

ЛОТ №4-Засоби  для наркозу(Thiopental, Propofol, Atracurium, 

Suxamethonium, Sevoflurane) 2282

69652,16       

(шістдесят  дев'ять 

тисяч шістсот 

п'ятдесят дві  грн. 

16 коп.) Відкриті торги

квітень 

2017

загальний 

фонд (2220)

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

ЛОТ №5-Сурфактанти  (Natural phospholipids) 2282

111425,79            

(сто одинадцять  

тисяч чотириста 

двадцять п'ять  грн. 

79 коп.) Відкриті торги

квітень 

2017

загальний 

фонд (2220)



33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

ЛОТ №6-Імунобіологічні препарати (Rabies, inactivated, whole virus) 2282

19058,00                

(дев'ятнадцять  

тисяч  п'ятдесят 

вісім грн. 00 коп.) Відкриті торги

квітень 

2017

загальний 

фонд (2220)

РАЗОМ

333638,50

у т. ч. загальний 

фонд 333638,50

401000,00

(чотириста одна 

тисяча грн. 00 коп.)

РАЗОМ 401000,00

у т. ч. спеціальний 

фонд 401000,00

195000,00

(сто дев'яносто 

п'ять  тисяч грн. 00 

коп.)

РАЗОМ 195000,00

у т. ч. спеціальний 

фонд 195000,00

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

Імунобіологічні лікарські засоби - Туберкулін (Tuberculin), 

Спеціальні лікарські засоби для догляду за новонародженими 

(Легеневі сурфактанти) - Куросурф (Natural phospholipids) 2282

505329,86   (п'ятсот 

п'ять тисяч триста 

двадцять дев'ять 

грн. 86 коп.) Відкриті торги

Серпень 

2017

загальний 

фонд (2220-

Субв.)

 Системи 

реєстрації 

медичної 

інформації  та 

дослідне 

обладнання
33120000-7 Комплект обладнання для імуноферментних  аналізів (ІФА)

спеціальний  

фонд (3110)  

спеціальний  

фонд (3110)  

Відміна33120000-7

                                        

Системи 

реєстрації 

медичної 

інформації  та 

дослідне 

обладнання Комплект обладнання для імуноферментних  аналізів (ІФА) 3210 Відкриті торги

Відкриті торги

Серпень 

20173210

червень 

2017



33600000-6 

Фармацевтична 

продукція Лот №1- Імунобіологічні лікарські засоби - Туберкулін (Tuberculin) 2282

393329,86                   

(триста дев'яносто 

три тисячі триста 

двадцять дев'ять 

грн. 86 коп.) Відкриті торги

Серпень 

2017

загальний 

фонд (2220-

Субв.)   

Відміна

33600000-6 

Фармацевтичн

а продукція

Лот №2 - Спеціальні лікарські засоби для догляду за 

новонародженими (Легеневі сурфактанти) - Куросурф (Natural 

phospholipids) 2282

112000,00                          

(сто дванадцять 

тисяч грн. 00 коп.) Відкриті торги

Серпень 

2017

загальний 

фонд (2220-

Субв.)

РАЗОМ

505329,86

у т. ч. загальний 

фонд 505329,86

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

 Імунобіологічні лікарські засоби - Туберкулін (Tuberculin) 2282

393329,86        

(триста дев'яносто 

три тисячі триста 

двадцять дев'ять 

грн. 86 коп.) Відкриті торги

Вересень 

2017

загальний 

фонд (2220-

Субв.)    

Відміна

РАЗОМ

393329,86

у т. ч. загальний 

фонд

393329,86

366383,12

 (триста шістдесят 

шість тисяч  триста 

вісімдесят три  грн. 

12 коп.)

загальний 

фонд (2220-

Субв.)   33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

 Імунобіологічні лікарські засоби - Туберкулін (Tuberculin) 2282 Відкриті торги

Жовтень 

2017



РАЗОМ

366383,12

у т. ч. загальний 

фонд

366383,12

3641290,00

(три мільйони 

шістсот сорок одна 

тисяча двісті  

дев'яносто грн. 00 

коп.)

РАЗОМ

3641290,00

у т. ч. спеціальний 

фонд

3641290,00

718678,00

РАЗОМ

718678,00 

у т. ч. загальний 

фонд

718678,00 

Відкриті торги

Листопад 

2017

загальний  

фонд (2274-

МБ)  відміна 09120000-6

Газове паливо

Газ природний 2282

(сімсот 

вісімнадцять тисяч 

шістсот сімдесят 

вісім  грн. 00 коп.)

Цифровий мамограф

Візуалізаційне 

обладнання для 

потреб медицини, 

стоматології та 

ветеринарної 

медицини  33110000-4

спеціальний 

фонд (3110-

С)  ВідмінаВідкриті торги3210

Листопад 

2017



2343456,96

(два мільйони 

триста сорок три  

тисячі  чотириста 

п’ядесят шість    

грн. 96 коп.)

РАЗОМ 2343456,96

у т. ч. загальний 

фонд 2343456,96

3640000,00

(три мільйони 

шістсот сорок  

тисяч  грн. 00 коп.)

РАЗОМ

3640000,00

у т. ч. спеціальний 

фонд
3640000,00

334056,00

(триста тридцять 

чотири тисячі 

п'ятдесят шість грн. 

00 коп.)

РАЗОМ

334056,00

Переговорна 

процедура

Грудень 

2017

Закупівля 

послуг   з 

централізовано

го 

водовідведення  

на очікувану 

вартість на 

2018 рік90430000-0

Послуги з 

відведення стічних 

вод

Послу  з централізованого водовідведення 2282

33110000-4

Візуалізаційне 

обладнання для 

потреб медицини, 

стоматології та 

ветеринарної 

медицини  Цифровий мамограф 3210

Листопад 

2017

Відкриті торги

Листопад 

2017

спеціальний 

фонд (3110-

С)

Закупівля 

газу приро-

дного на 

очікувану 

вартість на 

2018 рік   09120000-6

Газове паливо

Газ природний 2282 Відкриті торги



у т. ч. загальний 

фонд
334056,00

368989,00

(триста  шістдесят 

вісім тисяч 

дев'ятсот вісімдесят 

дев'ять грн. 00 коп.)

РАЗОМ

368989,00

у т. ч. загальний 

фонд 368989,00

ВСЬОГО 18532895,60

у т. ч. загальний 

фонд 10512157,39

спеціальний фонд 8020738,21

Затверджений рішенням  тендерного комітету від 29.12.2017р. №99

Голова тендерного комітету О.В.Гудкова

Секретар тендерного комітету Л.М. Агаркова

Закупівля 

послуг   з 

централізовано

го 

водопостачанн

я  на очікувану 

вартість на 

2018 рік65110000-7

Розподіл води

Послуги   з централізованого водопостачання 2282

Переговорна 

процедура

Грудень 

2017




