
2 3 4 5 6

386825,00

(триста вісімдесят  

шість тисяч 

вісімсот двадцять 

п'ять грн. 00 коп.)

702299,00

(сімсот дві тисячі 

двісті дев'яносто 

дев'ять грн. 00 коп.)

2509736,00

(два мільйони 

п'ятсот  дев'ять 

тисяч сімсот 

тридцять шість грн. 

00 коп.)

РАЗОМ 2282 3598860,00

у т. ч.  спеціальний 

фонд 386825,00

09310000-5 
Електрична 

енергія Електрична енергія 2282

спеціальний 

фонд

загальний  

фонд (МБ 

0712113)

загальний  

фонд (МБ 

0712010)

Переговорна 

процедура

лютий    

2018р.

закупівель товарів, робіт і послуг, що     здійснюються

Очікувана 

вартість 

предмету 

закупівлі

Примітки

Річний   план

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

закупівлі)

1

з застосуванням  тендерних процедур у 2018 році 

Орієнтовн

ий 

початок 

проведенн

я 

процедури 

закупівлі

Процедура 

закупівлі 

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

код згідно 

КЕКВ



у т. ч. загальний 

фонд (МБ 

0712113)
702299,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ 

0712010)
2509736,00

127245,12

(сто двадцять сім 

тисяч двісті сорок 

п'ять грн. 12 коп.)

1256125,00

(один мільйон 

двісті п'ятдесят 

шість тисяч сто 

двадцять  п'ять грн. 

00 коп.)

203586,00

РАЗОМ 

2282 1586956,12

у т. ч.  спеціальний 

фонд

127245,12

у т. ч. загальний 

фонд (МБ 

0712113)
1256125,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ 

0712010)

203586,00

09320000-8

Пара, гаряча вода 

та пов’язана 

продукція Послуги з постачання  теплової енергії у вигляді гарячої води   2282

(двісті три тисячі 

п'ятсот вісімдесят 

шість тисяч грн. 00 

коп.)

Переговорна 

процедура

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд (МБ   

0712113)

лютий  

2018

загальний 

фонд (МБ   

0712010)



72125,00

(сімдесят дві тисячі 

сто двадцять п'ять 

грн. 00 коп.)

12312,00

(дванадцять тисяч 

триста дванадцять 

грн. 00 коп.)

296450,40

(двісті дев'яносто 

шість тисяч 

чотириста п'ятдесят 

грн. 40 коп.)

РАЗОМ 2282 380887,40

у т. ч.  

спеціальний 

фонд 12312,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ 

0712113) 72125,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ 

0712010) 296450,40

11160,00

(одинадцять тисяч 

сто шістдесят грн. 

00 коп.)

65558,00

(шістдесят пять 

тисяч пятсот 

пятдесят вісім грн. 

00 коп.)

січень  

2018

загальний  

фонд (МБ 

0712113)

спеціальний 

фонд

загальний  

фонд (МБ 

0712010)

спеціальний 

фонд

90430000-0

Послуги з 

відведення стічних 

вод

Послуги  з централізованого водовідведення 2282

Переговорна 

процедура січень  2018

загальний  

фонд (МБ 

0712113)

2282

Переговорна 

процедура65110000-7 Розподіл води Послуги централізованого водопостачання 



268711,60

(двісті шістдесят 

вісім тисяч сімсот 

одинадцять грн. 60 

коп.)

РАЗОМ 

2282 345429,60

у т. ч.  спеціальний 

фонд
11160,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ 

0712113)
65558,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ 

0712010)
268711,60

376757,00

(триста сімдесят 

шість тисяч сімсот 

п'ятдесят сім грн. 

00 коп.)

РАЗОМ
2282 376757,00

у т. ч. загальний 

фонд (мед. субв. 

0712113) 376757,00

1000000,00

(один мільйон грн. 

00 коп.)

РАЗОМ

3210 1000000,00

у т.ч. загальний 

фонд (МБ 

0712010) 1000000,00

загальний 

фонд  (мед-

субв. 

0712113)

Лютий 2018

Лютий 201833600000-6 

Фармацевтична 

продукція

 Імунобіологічні лікарські засоби - Туберкулін (Tuberculin) 2282 Відкриті торги

90430000-0

Послуги з 

відведення стічних 

вод

Послуги  з централізованого водовідведення 2282

Переговорна 

процедура січень  2018

Відкриті торги3210

Устаткування для 

операційних 

блоків33160000-9

загальний  

фонд (МБ 

0712010)

загальний 

фонд (МБ 

0712010)ГАСТРОСКОП



135155,00

(сто тридцять п'ять 

тисяч сто п'ятдесят 

п'ять грн. 00 коп.)

250020,92

(двісті п'ятдесят  

тисяч  двадцять  

грн. 92 коп.)

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

Спеціальні лікарські засоби для догляду за новонародженими 

(Легеневі сурфактанти) - Куросурф (Natural phospholipids) 2282 Відкриті торги Лютий 2018

загальний 

фонд (МБ 

0712010)

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

 Лікарські засоби звичайні:

Адреналін(Epinephrine), Аміаку розчин (Ammonia), Аміодарон 

(Amiodarone), Анальгін (Metamizolesodium), Атропін (Atropine), 

Гепарин (Heparin), Глюкоза (Glucose), Дексаметазон 

(Dexamethasone), Диклофенак (Diclofenac), Дофамін (Dopamine), 

Дротаверин (Drotaverine), Еуфілін (Theophylline), Ібупрофен 

(Ibuprofen), Каптоприл (Captopril), Лідокаїн (Lidocaine), Магнію 

сульфат (Magnesiumsulfate), Метоклопрамід (Metoclopramide), 

Натрію хлорид (Sodium chloride), Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate), 

Ніфедипін (Nifedipine), Окситоцин (Oxytocin), Омепразол капс. 

(Omeprazole), Парацетамол (Paracetamol), Сальбутамол - Нео 

(Salbutamol), Флуконазол (Fluconazole), Фуросемід (Furosemide), 

Хумодар (Insulin (human)); Антибіотики :

Азитроміцин (Azithromycin), Амікацину сульфат (Amikacin), 

Амоксил – К (Amoxil-K), Гентаміцин (Gentamicin), Кліндаміцин 

(Clindamycin), Метронідазол (Metronidazole), Офлоксацин 

(Ofloxacin), Флоксіум (Levofloxacin), Цефотаксим (Cefotaxime), 

Цефтазидим  (Ceftazidime), Цефтріаксон (Ceftriaxone), 

Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) ; Розчини для інфузій :   Глюкоза 

(Glucose), Глюкоза (Glucose), Калія хлорид (Potassium chloride), 

Натрію хлорид, (Sodium chloride), Натрію хлорид (Sodium chloride), 

Натрію хлорид (Sodium chloride), Реосорбілакт (Electrolytes in 

combination with other drugs), Рінгера розчин (Electrolytes) ;  

Наркотичні засоби, психотропні речовини :  Кетамін (Ketamine), 

Морфін (Morphine), Сибазон (Diazepam), Фентаніл (Fentanyl); 

Засоби для наркозу : Атракуріум (Аtracurium), Дитилін 

(Suxamethonium), Пропофол-Ново емульсія (Propofol), Тіопентал 

натрію (Thiopental)

2282 Відкриті торги Лютий 2018

загальний 

фонд (МБ 

0712010)



48537,16

(сорок вісім тисяч  

п'ятсот тридцять 

сім   грн. 16 коп.)

37690,10

(тридцять сім  

тисяч шістсот 

дев'яносто  грн. 10 

коп.)

29317,16

(двадцять дев'ять  

тисяч триста 

сімнадцять  грн. 16 

коп.)

64999,50

(шістдесят чотири 

тисячі дев'ятсот 

дев'яносто де'вять 

грн.  50 коп.)

загальний 

фонд (МБ 

0712010)

Відкриті торги Лютий 2018

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

ЛОТ №1 - Лікарські засоби звичайні:

Адреналін(Epinephrine), Аміаку розчин (Ammonia), Аміодарон 

(Amiodarone), Анальгін (Metamizolesodium), Атропін (Atropine), 

Гепарин (Heparin), Глюкоза (Glucose), Дексаметазон 

(Dexamethasone), Диклофенак (Diclofenac), Дофамін (Dopamine), 

Дротаверин (Drotaverine), Еуфілін (Theophylline), Ібупрофен 

(Ibuprofen), Каптоприл (Captopril), Лідокаїн (Lidocaine), Магнію 

сульфат (Magnesiumsulfate), Метоклопрамід (Metoclopramide), 

Натрію хлорид (Sodium chloride), Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate), 

Ніфедипін (Nifedipine), Окситоцин (Oxytocin), Омепразол капс. 

(Omeprazole), Парацетамол (Paracetamol), Сальбутамол - Нео 

(Salbutamol), Флуконазол (Fluconazole), Фуросемід (Furosemide), 

Хумодар (Insulin (human))  

2282 Відкриті торги Лютий 2018

загальний 

фонд (МБ 

0712010)

Фармацевтична 

продукція33600000-6 

ЛОТ №4 - Наркотичні засоби, психотропні речовини:  Кетамін (Ketamine), 

Морфін (Morphine), Сибазон (Diazepam), Фентаніл (Fentanyl) Відкриті торги Лютий 2018

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

ЛОТ №3 -  Розчини для інфузій:  Глюкоза (Glucose), Глюкоза (Glucose), 

Калія хлорид (Potassium chloride), Натрію хлорид, (Sodium chloride), Натрію 

хлорид (Sodium chloride), Натрію хлорид (Sodium chloride), Реосорбілакт 

(Electrolytes in combination with other drugs), Рінгера розчин (Electrolytes) 2282

загальний 

фонд (МБ 

0712010)

2282

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

ЛОТ №2 - Антибіотики:

Азитроміцин (Azithromycin), Амікацину сульфат (Amikacin), Амоксил – К 

(Amoxil-K), Гентаміцин (Gentamicin), Кліндаміцин (Clindamycin), 

Метронідазол (Metronidazole), Офлоксацин (Ofloxacin), Флоксіум 

(Levofloxacin), Цефотаксим (Cefotaxime), Цефтазидим  (Ceftazidime), 

Цефтріаксон (Ceftriaxone), Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) 2282 Відкриті торги Лютий 2018

загальний 

фонд (МБ 

0712010)



9477,00

(дев'ять тисяч 

чотириста сімдесят 

сім грн. 00 коп.)

60000,00

(шістдесят  тисяч 

грн. 00 коп.)

РАЗОМ

250020,92

у т. ч. загальний 

фонд (МБ  

0712010) 240543,92

у т. ч.  спеціальний 

фонд

9477,00

65524,00

(шістдесят п'ять 

тисяч п'ятсот 

двадцять чотири  

грн. 00 коп.)

253084,04

(двісті п'ятдесят три 

тисячі вісімдесят 

чотири грн. 04 коп.) 

63895,68

(шістдесят три 

тисячі вісімсот 

дев'яносто п'ять 

грн. 68 коп.)

Фармацевтична 

продукція33600000-6 

ЛОТ №4 - Наркотичні засоби, психотропні речовини:  Кетамін (Ketamine), 

Морфін (Morphine), Сибазон (Diazepam), Фентаніл (Fentanyl) Відкриті торги Лютий 2018

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

ЛОТ №5 - Засоби для наркозу: Атракуріум (Аtracurium), Дитилін 

(Suxamethonium), Пропофол-Ново емульсія (Propofol), Тіопентал натрію 

(Thiopental) 2282 Відкриті торги

спеціальний 

фонд2282

Лютий 2018

загальний 

фонд (МБ 

0712010)

Природний газ 

Газове паливо

Вакцина для профілактики  вірусного гепатиту В (Vaccine against viral 

hepatitis B ),  Протиправцевий анатоксин (Tetanus toxoid)  2282 Відкриті торги Лютий 2018

09120000-6

спеціальний 

фонд            

загальний  

фонд (МБ 

0712113)  

Жовтень 

2018Відкриті торги2282

загальний 

фонд (мед. 

субв. 

0712113)33600000-6

Фармацевтична 

продукція



РАЗОМ

2282 316979,72

у т.ч. загальний  

фонд (МБ 

0712113) 253084,04

у т. ч.  спеціальний 

фонд

63895,68

ВСЬОГО 8056569,76

у т. ч.  спеціальний 

фонд 610914,80

у т. ч. загальний 

фонд (мед. субв. 

0712113) 442281,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ  

0712113)
2349191,04

у т. ч. загальний 

фонд (МБ 

0712010)
4654182,92

Затверджений рішенням  тендерного комітету від 12.02.2018р. №16

Голова тендерного комітету О.В.Гудкова

Секретар тендерного комітету Л.М. Агаркова




