рItIниЙ плАн зАкуIIIвЕль IIА
КомyнальЕий зак.пад

2015 piK

iз змiнами вИ |7.02.2015 року
$Itриворiзький перипатальний цептр зi стацiонаром>ДоР>,0L986244
наиме

ня заN4овника, код за

Код

Предмет закупiвлi

кЕкв
(шя

Очiкlъана BapTicTb
предмета закупiвлi

о

Процедура

OpieHToB

закупЬлi

rшrй

Примiтки

IIочаток

бюджет-

цроведеII

копlтiв)

процедур

Еих

IUt

и

заrсупьлi
2
2220

1

20.I

].

]

,,

l'ази промис.ltовi"

(20. l l. l 1-70.00 ккисень>)

коd за

ДК

0] 6:2010
22,71

35 З0.1 Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячоТ воли (1690Гкал)
(35.З0. l2-00.00 ,,lIостачаltllя папи
воли трубопроводами>)

,1а

J

350 000 гривень
('l'риста п'яl)1есят
тисяч гривен 00 коп.,
утому числi [l.Г{В24500 грн.)

2 188 050,00 гривень
(,Щва мiльйона сго
вiсiмдесж BioiM тисяч

227l

2 l88 050,00 гривень
(,Щва мiльйона сто
вiсiмдесят BiciM тисяч
п'ягдесят гривен

[Iровiтамiни, вi,гамiни й гормони: глiкози,ци
та алкалоiiи рослиннOго походженtя та
ixHi похiднi: антибiотики
(2 l . l 0.54-00.00 Аrrl,ибiотики)

ПДВ-437610 грн)
500 000 гривень

(П'ятсот тисяч

ta стоvатtlлоt

(П'ятсот тисяч

iчнi,

З5.1 l. l Енергiя еjIектрична
Kod за /lK 016:20]0

1.

тому числi IIШ-180
000

l,, Гази прошlисловi"

(Л>ятьсот ,гисяч

0]б:20]0

500 000 гривень

,га
та ацкалоiЦи рослинноt,о ltоходження

(П'ятсот тисяч

гривеЕь 00 коп., у
тому числi ПflР35000 грн.)

2220

iiHi похiднil антибiотики
1

грудень

торI,и

2014 року

процедура закlтliвлi
провод}lться tla
очiкувану BapTicTb на
2015 piK

0.54-00.00 Антибiотики)

Коdза!К0l6:20l0
Kl,

Вi;tкритi
торги

2014 року

Переговорна
процедура

20l4 року

закупiвлi

грудень

гр}цень

Вiлкритi
торги

2014 року

Вiдкритi

Лютий

рiшенням KoMiTeTy з конкурсних TopгiB
з KoHK}pcIrrlD( торгiв:

вiд

цроводиться на

очiкlъану BapTioTb на
2015 piK
прочелура закупiвлi
проводиться на
очiryъану BapTicTb на

грудень

прочедра закупiвлi
гIроводиться Еа
очiкуъану BapTicTb на
2015 piK

Без урахувшттrя

податку на додану

20l5 року

BapTicTb

(П.Щ)

дорiвrпое або бiльше
сум, що зазначенi в ч.

l сг.2Законуна2015
piK

l7.02.2015року,Ф 6

Токальська С.М.

(прiзвище, iнiцiа;ш)

(прiзвище, iнiцiали)

торм

процедра закупiвлi

2015 piK

числi ПДВ-З5 000
грн.)

].10.5

1.

Вiдкритi

процедФа
закlтriвлi

гривен 00 коп., утому

Провiтамiни. вiтамiни й гормони, глiкози:]и

(2

юн.)

500 000 гривень

2220

(20.1 1.1 1-70.00 <кисень>)
Kod за /1К

900 000 гривеIrь
(,Щев'ягсот тисяч
гривень 00 коп., у

22,7з

0-00.а0 Енерziя елекmрччна)

20. l

2

процедура закупiвлi
цроводиться на
очitсувану BapTicTb на
2015 piK

гривень 00 коп., у
тому числi ПЩВ35000 грн.)

iншi>)

1

BapTicTb (П.Щ)
дорiвrтrое або бiльше
сум, що зазначенi в ч.
1 ст.2 Закону

BИMiHeHo
500 000 гривень

2220

КоdзаlК0l6:20 l0

].

Без урахlъаrrrrя
податку ЕадодаЕу

грудеЕь
2014 робу

Переговорна

гривень 00 коп., у
тому числi ПЩ35000 грн.)

2220

(32.50. 1 3-79.00 кiнстрlrменти та припади,

l

Заgrпiвлi

016:20l0

З2,50.1 <Iнструмснr,и i прилади медичнi,

(3 5.

грудень
2014 року

6
скасовано

00коп., утому числi

2].l0.5

хiрlргiчнi

Переговорна
процед)ра

5

вiдмiнено

(35.З0. l2-00.0{) (посlачання пари,tа гарячоi
воли трубопроводами>)
Код за ДК 016:20 l 0

lK

грудоt{ь
2014 року

п'ятдесяг гривен
00коп., угому числi
П,Щ-4З7610 грн)

гаря,IоТ

код за ДК 01б:2010
35 З0. l ГIара,га гаряча вола; постачання
пари та гарячtli воли (l406,76I'кап)

Коd за

4
Вiлкритi
торги

(лiдпис)

