
РІЧНИЙ ПЛАН  

закупівель на 2015 рік 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ 

код за ЄДРПОУ 01993305 

(з доповненнями та змінами) 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
 (для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі  
Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

 
Енергія електрична, 

код Державного класифікатора продукції та 

послуг ДК 016:2010 – 35.11.1 

2273 

335 000,00  грн.  
(Триста тридцять п’ять тисяч 00 копійок) в т ч ПДВ 

55 833,33 грн (П’ятдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять 

три гривні 33 копійки) 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

Січень 2015 

року 

 

 
Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води, 
код Державного класифікатора продукції та 

послуг ДК 016: 2010 – 35.30.1 

2271 

800 000,00  грн.  
(Вісімсот  тисяч гривень 00 копійок) в т ч ПДВ 

133 333,33 грн (Сто тридцять три  тисячі триста 

тридцять три  гривні 33 копійки) 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

Січень 2015 

року 

 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, 
код Державного класифікатора продукції та 

послуг ДК 016: 2010 – 19.20.2 
2210 

400 000,00 грн  
(Чотириста  тисяч  гривень 00 копійок)в т ч ПДВ 

66 666,66 грн (Шістдесять шість тисяч шістсот 

шістдесять шість  гривень 66 копійок) 

Відкриті торги 
Січень 2015 

року 

 

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди 

та алкалоїди рослинного походження та їхні 

похідні; антибіотики, 
код Державного класифікатора продукції та 

послуг ДК 016: 2010 – 21.10.5 

2220 

357 362,00 грн.  
(Триста п’ятдесят сім тисяч триста  шістдесять дві 

гривні  00 копійок) в т ч ПДВ 23 378,82 
 грн (Двадцять три тисячі триста сімдесять вісім 

гривень 82 копійки) 

Відкриті торги 
Січень 2015 

року 

 

  Гази промислові, 
(кисень газоподібний з доставкою) 

код Державного класифікатора продукції та 

послуг ДК 016:2010 – 20.11.1 

2220 

359 736,00 грн  
(Триста п’ятдесять дев’ять тисяч сімсот тридцять 

шість гривень  00 копійок) в т ч ПДВ 23 534,13 грн 

(Двадцять три тисячі п’ятсот тридцять чотири  гривні 

13 копійок) 

Відкриті торги 
Січень  2015 

року 

 

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 

стоматологічні (Шприци, голки, катетери, 

зонди та інші подібні вироби) 
код Державного класифікатора продукції та 

послуг ДК 016: 2010 – 32.50.1 

2220 

350 000,00 грн.  

(Триста п’ятдесят тисяч гривень  00 копійок) в т ч 

ПДВ 22 897,19 
 грн (Двадцять три тисячі триста сімдесять вісім 

гривень 82 копійки) 

Відкриті торги 
Січень 2015 

року 

 

Енергія електрична, 
код Державного класифікатора продукції та 

послуг ДК 016:2010 – 35.11.1 
2273 

512 900,00 грн  
(Триста п’ятдесять дев’ять тисяч сімсот тридцять 

шість гривень  00 копійок) в т ч ПДВ 85 483,33 грн 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

Березень  

2015 року 

 



(Вісімдесять п’ять тисяч чотириста вісімдесять три  

гривні 33 копійок) 

Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води, 
код Державного класифікатора продукції та 

послуг ДК 016: 2010 – 35.30.1 

2271 

1 289 100,00  грн.  

(Один мільйон двісті вісімдесят дев’ять тисяч сто 

гривень 00 копійок) в т ч ПДВ 214 850,00 грн (Двісті 

чотирнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят  гривень 00 

копійок) 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

Березень 

2015 року 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.03.2015 р. № 18 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                ___________________  Ціхонь О.В.  
 

м.п. 

Секретар комітету з конкурсних торгів                              ___________________   Мотюк М.В. 


