«

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Державна установа «ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С.КОЛОМІЙЧЕНКА НАМИ УКРАЇНИ»,
КОД 02011870
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі1

Код КЕКВ
(для бю д
жетних
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код 35.11.1 «Енергія електрична»
(Енергія електрична, код 35.11.10-00.00;
Передавання електричної енергії, код
35.12.10-00.00; Розподіляння електричної
енергії, код 35.13.10-00.00)
Код 35.30.1 «Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води»
(Пара та гаряча вода, код 35.30.11-00.00;
Постачання пари та гарячої води
трубопроводами, код 35.30.12-00.00)
Код 35.21.1 «Еаз кам'яновугільний,
водяний, генераторний і подібні види
газів, крім нафтових газів»
(код 35.21.10-00.00; код 35.22.10-00.00)
Код 36.00.2 «Обробляння та
розподіляння води трубопроводами»
(код 36.00.20-00.00)

2273

1 444 100,00 гри. (Один мільйон
чотириста сорок чотири тисячі
сто гри. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 240 683,33 гри.

Переговорна
процедура

Лютий 2015 р.

2271

3 050 800,00 гри. (Три мільйона
п ‘ятдесят тисяч вісімсот гри. 00
коп.) у т.ч. ПДВ -508 466,67
гри.

Переговорна
процедура

Лютий 2015 р.

2274

384 400,00 гри. (Триста
вісімдесят чотири тисячі
чотириста гри. 00 коп.) у т.ч.
П Д В -64066,67 гри.
272 160,00 гри. (Двісті сімдесят
дві тисячі сто шістдесят гри. 00
коп.)

Переговорна
процедура

Лютий 2015 р.

Переговорна
процедура

Лютий 2015 р.

2272

1 В ідповідно до листа-роз‘яснення М іністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3302-05/43625-03 від 16.12.2014 р.

2

Код 37.00.1 «Послуги каналізаційні»
(Видаляння та обробляння стічних вод,
код 37.00.11-00.00)

2272

Код 19.20.2 «Паливо рідинне та газ;
оливи мастильні»
(Бензин моторний (газолін), зокрема
авіаційний бензин, код 19.20.21-00.0 Бензин марки А-92)
Код ДК 26.60.1 «Устаткування
радіологічне, електромедичне та
електротерапевтичне устаткування»
(Системи кохлеарної імплантації)
Код ДК 26.60.1 «Устаткування
радіологічне, електромедичне та
електротерапевтичне устаткування»
(Слухові апарати, код 26.60.14-33.00)

2210

Код 21.20.2 «Препарати фармацевтичні,
інші» (Сироватки, вакцини, реактиви
лабораторні)
Продукти хімічні різноманітні
(Середовища та реактиви лабораторні),
Код ДК 016-2010-20.59.5
Код 32.50.1 «Інструменти і прилади
медичні, хірургічні та стоматологічні»
(Шприци, голки, катетери, зонди та
подібні вироби; інструменти та прилади
офтальмологічні й інші, н.в.і.у., код
32.50.13)
Код 21.20.2 «Препарати фармацевтичні,
інші» (Матеріали перев'язувальні клейкі,

у т.ч. ПДВ - 45360,00
грн.
107 280,00 (Сто сім тисяч двісті
вісімдесят грн. 00 коп.)
у т.ч. ПДВ -17 880,00
грн.
170 000,00 грн. з ПДВ
(Сто сімдесят тисяч грн. 00
коп.)

Переговорна
процедура

Лютий 2015 р.

Запит цінових
пропозицій

Лютий 2015 р.

2220

2 000 000,00 грн. з ПДВ
(Два млн. грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Березень 2015 р.

2220

500 000,00 грн. з ПДВ (П ‘ятсот
тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Березень 2015 р.

2220

125 000,00 грн. з ПДВ (Сто
двадцять п ‘ять тисяч грн. 00
коп.)
125 000,00 грн. з ПДВ (Сто
двадцять п‘ять тисяч грн. 00
коп.)
340 000,00 грн. з ПДВ (Триста
сорок тисяч грн. 00 коп.)

Запит цінових
пропозицій

Березень 2015 р.

Запит цінових
пропозицій

Березень 2015 р.

Відкриті торги

Березень 2015 р.

Запит цінових
пропозицій

Березень 2015 р.

2220

2220

2220

273 000,00 грн. з ПДВ (Двісті
сімдесят три тисячі грн. 00 коп.)

з
кетгут і подібні матеріали, аптечки
першої допомоги, код 21.20.24)
Код 21.10.5 «Провітаміни, вітаміни й
гормони; глікозиди та алкалоїди
рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики»
Код 21.20.1 «Ліки» (наркозні препарати)
Код 21.20.1 «Ліки» (наркотичні
препарати)
Код 21.20.1 «Ліки»

2220

800 000,00 грн. з ПДВ
(Вісімсот тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Березень 2015 р.

2220

1 000 000,00 грн. з ПДВ (Один
мільйон грн. 00 коп.)
600 000,00 грн. з ПДВ (Шістсот
тисяч грн. 00 коп.)
250 000,00 грн. з ПДВ (Двісті
п ‘ятдесят тисяч грн. грн. 00
коп.)

Відкриті торги

Березень 2015 р.

Відкриті торги

Березень 2015 р.

Запит цінових
пропозицій

Березень 2015 р.

2220
2220

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.02.2015 р. № 1/2 .

Голова комітету з конкурсних торгів

О.С.Чемеркін
(ініціали та прізвищ е)

Секретар комітету з конкурсних торгів

Л.А.Крупник
(ініціали та прізвищ е)

