Річний план закупівель
на 2016 рік
(зі змінами від 06.07.2016р.)
Луганської обласної клінічної лікарні код ЄДРПОУ 01983789
Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для
бюдже
т-них
коштів
)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Примітки

5
Відкриті
торги

Орієнто
вний
початок
проведе
ння
процеду
ри
закупів
лі
6
Березень
2016р.

1
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (09100000-0 Паливо (Бензин
А 92, дизельне паливо), 19.20.21-00.00
Бензин моторний (газолін), зокрема
авіаційний бензин 19.20.26-00.00
Газойлі

2
2210

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (09100000-0 Паливо (Бензин
А 92, дизельне паливо), 19.20.21-00.00
Бензин моторний (газолін), зокрема
авіаційний бензин 19.20.26-00.00
Газойлі

2210

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (Бензин А 92, дизельне
паливо), 19.20.28-00.00 Паливо рідинне
(мазут) н.в.і.у

2210

4
286 280,00
(Двісті
вісімдесят
шість тис.
двісті
вісімдесят
грн. 00 коп.) у
т.ч. ПДВ
47 713,33 грн.
283 320,00
(Двісті
вісімдесят три
тис. триста
двадцять грн.
00 коп.) у т.ч.
ПДВ
47 220,00 грн.
171 000,00
(Сто сімдесят
одна тис. грн.
00 коп.) у т.ч.
ПДВ
28 500,00 грн.

Відкриті
торги

Липень
2016р.

Річний
кошторис

Відкриті
торги

Вересень
2016р.

Річний
кошторис

21.10.5 Провітаміни, вітаміни й
гармони; глікозиди та алкалоїди
рослинного походження та їх похідні;
антибіотики (33661000-1 Лікарські
засоби для лікування хвороб нервової
системи; 33632000-9 Лікарські засоби
для лікування захворювань опорнорухового апарату; 33693000-4 Інші
лікарські засоби (наркотичні засоби,
психотропні та міорелаксанти))
21.10.53-00.00 Глікозіди,алкалоїди
рослинного походження, їхні солі,
ефіри, естери та інші похідні

2220

596 120,00
(П’ятсот
дев’яносто
шість тис. сто
двадцять грн.
00 коп.) у т.ч.
ПДВ
38 998,50 грн.

Відкриті
торги

Січень
2016р.

Річний
кошторис

8
Річний
кошторис

21.20.1
Ліки
(33615000-4
Протидіабетичні
лікарські
засоби
(інсуліни та їх аналоги, генно –
інженерні препарати інсуліну) 21.20.1260.00 Ліки, з умістом інсуліну, але не
антибіотиків,
терапевтичної
чи
профілактичної
призначеності,
дозовані чи розфасовані для роздрібної
торгівлі

2220

32.50.1 Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні (331410000 Медичні матеріали нехімічні та
гематологічні одноразового
застосування; 33181000-2 Апарати для
підтримування функції нирок;
33169000-2 Хірургічні інструменти
(шприци,голки, катетери,
зонди,устаткування для
гемодіалізу,хірургічні інструменти))
32.50.13-11.00 Шприци, з голками чи
без голок, призначені для
використовування в медицині, хірургії,
стоматології чи ветеринарії 32.50.1317.00 Голки, катетери, зонди та подібні
вироби (крім голок трубчастих і голок
для накладання швів), призначені для
використовування в медицині, хірургії,
стоматології чи ветеринарії 32.50.1353.00 Устатковання для гемодіалізу
32.50.13-79.00 Інструменти та прилади,
інші
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води (09320000-8 Пара,
гаряча вода та пов’язана продукція
(постачання теплової енергії)) 35.30.1100.00 Пара та гаряча вода

2220

36.00.2 Обробляння та розподіляння
води трубопроводами (65100000-4
Послуги з розподілу води та супутні
послуги (водопостачання та
водовідведення))36.00.20-00.00
Обробляння та розподіляння води
трубопроводами

2272

3 696 595,00
(три мільйони
шістсот
дев’яносто
шість тисяч
п’ятсот
дев’яносто
п’ять грн. 00
коп.) у т.ч.
ПДВ
241 833,32
грн.
7 459 166,00
(сім мільйонів
чотириста
п’ятдесят
дев’ять тисяч
сто шістдесят
шість грн. 00
коп.) у т.ч.
ПДВ
487 982,82
грн.

2271

596 358,00
(П’ятсот
дев’яносто
шість тис.
триста
п’ятдесят вісім
грн. 00 коп.) у
т.ч. ПДВ
99 393,00 грн.
1 237 676,00
(Один мільйон
двісті тридцять
сім тис.
шістсот
сімдесят шість
грн. 00 коп.) у
т.ч. ПДВ
206 279,33 грн.

Відкриті
торги

Серпень
2016р.

Річний
кошторис

Відкриті
торги

Липень
2016р.

Корегуванн
я
кошторису.
Розпорядж
ення
голови
ОДАкерівника
ОВЦА
№311 від
02.06.2016

Переговор
на
процедура
закупівлі

Липень
2016р.

Річний
кошторис

Переговор
на
процедура
закупівлі

Липень
2016р.

Річний
кошторис

21.20.1 Ліки (33600000-6
Фармацевтична продукція (аналгетики,
знеболюючі, антибіотики, засоби для
наркозу, противірусні,
імуностимулюючі, відхаркуючі,
протикашльові, адреноблокатори,
засоби для лікування ШКТ та інше; ))
21.20.11-60.00 Ліки, з умістом
пеніциліну, стрептоміцину або
похідних цих препаратів, дозовані або
розфасовані для роздрібної торгівлі,
21.20.11-80.00 Ліки, з умістом інших
антибіотиків, розфасовані для
роздрібної торгівлі, 21.20.12-70.00
Ліки, з умістом кортикостероїдних
гормонів, їхніх похідних і структурних
аналогів, дозовані чи розфасовані для
роздрібної торгівлі, 21.20.13-40.00
Ліки, з умістом алкалоїдів або їхніх
похідних, розфасовані для роздрібної
торгівлі, 21.20.13-60.00 Ліки, з умістом
вітамінів, провітамінів, похідних і
сумішей цих речовин, терапевтичної чи
профілактичної призначеності,
дозовані чи розфасовані для роздрібної
торгівлі, 21.20.13-80.00 Ліки, інші, зі
змішаних чи незмішаних препаратів,
розфасовані для роздрібної торгівлі, н.
в. і. у.
32.50.1 Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні (331810002
Апарати для підтримування
функції нирок (Витратні матеріали для
гемодіалізу)) 32.50.1353.00Устатковання для гемодіалізу,
32.50.13-79.00, Інструменти та прилади,
інші

2220

921 720,00
(Дев’ятсот
двадцять одна
тис. сімсот
двадцять грн.
00 коп.) в т.ч.
ПДВ
60 299,44 грн.

Відкриті
торги

Квітеньтравень
2016р.

Річний
кошторис

2220

3 252 150,00
грн. (Три
мільйони
двісті
п’ятдесят дві
тисячі сто
п’ятдесят грн.
00 коп.)у т.ч.
ПДВ
212 757,48 грн.

Відкриті
торги

Травень
2016р.

Річний
кошторис

21.20.1
Ліки
(33615000-4
Протидіабетичні лікарські засоби) - 3
лоти:
(лот 1 - 21.20.12-60.00 Ліки, з умістом
інсуліну,
але
не
антибіотиків,
терапевтичної
чи
профілактичної
призначеності,дозовані чи розфасовані
для роздрібної торгівлі (33615100-5
Інсулін )(Генно –інженерні препарати
інсуліну та їх аналоги у флаконах та
картриджах для лікування хворих на
цукровий діабет));
лот 2 –21.20.12-60.00 Ліки, з умістом
інсуліну,
але
не
антибіотиків,
терапевтичної
чи
профілактичної
призначеності, дозовані чи розфасовані
для роздрібної торгівлі (33615100-5
Інсулін ) (Інсуліни генно-інженерні у
флаконах та картриджах для лікування
хворих на цукровий діабет));
лот 3 - 21.20.12-60.00 Ліки, з умістом
інсуліну,
але
не
антибіотиків,
терапевтичної
чи
профілактичної
призначеності, дозовані чи розфасовані
для роздрібної торгівлі (33615100-5
Інсулін)
(Препарати
інсуліну
у
флаконах та картриджах для лікування
хворих на цукровий діабет))
29.10.5.
Автомобілі
спеціальної
призначеності (34114000-9Транспортні
засоби
спеціального
призначення
(автомобіль
швидкої
медичної
допомоги класу С) 29.10.59-90.00
Автомобілі спеціальної призначеності,
інші, н. в. і. у.
21.20.1Ліки (33600000-6 Фармацевтична
продукція (аналгетики, знеболюючі,
антибіотики, засоби для наркозу,
противірусні, імуностимулюючі,
відхаркуючі, протикашльові,
адреноблокатори, засоби для лікування
ШКТ та інше; )) 21.20.11-60.00 Ліки, з
умістом пеніциліну, стрептоміцину або
похідних цих препаратів, дозовані або
розфасовані для роздрібної торгівлі,
21.20.11-80.00 Ліки, з умістом інших
антибіотиків, розфасовані для
роздрібної торгівлі, 21.20.12-70.00

2220

8 403 405,00
(вісім
мільйонів
чотириста три
тисячі
чотириста
п’ять грн. 00
копійок) в т.ч.
ПДВ
549 755,47 грн.

Відкриті
торги

3110

2 600 000,00
(два мільйони
шістсот тисяч
грн. 00 коп.) у
т.ч. ПДВ
433 333,33 грн.

Відкриті
торги

2220

399 837,00
(триста
дев’яносто
дев’ять тисяч
вісімсот
тридцять сім
грн. 00 коп.) у
т.ч. ПДВ
26 157,56 грн.

Відкриті
торги

ТравеньЧервень
2016р.

Річний
кошторис

Додатково
виділені
Червень
асигнування.
2016р.
Розпорядженн
я
голови
ОДАкерівника
ОВЦА
№321 від
10.06.2016

Липень
2016р.

Річний
кошторис

