
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ЗІ ЗМІНАМИ 
на 2015 рік

Комунальний заклад "Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня" Дніпропетровської обласної ради", 01985400

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для бюд
жетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

код 21.10.3 - Лактони, н.в.і.у., гетероциклічні 
сполуки лише з гетеро-атомом(-ами) азоту, що 
мають у  структурі неконденсоване піразинове 
кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи 
фенотіазинову кільцеву систему без подальшої 
конденсації; гідантоїн та його похідні; сульфонаміди 
(лот 1 - саніліт або еквівалент, лот 2 - сибазон або 
еквівалент) 2220

(двісті дев'яносто дев'ять тисяч 
299890,00 вісімсот дев'яносто грн. 00 коп.)

запит
цінових

пропозицій

* ■ '

травень
у т.ч. ПДВ - 

27704,49 грн.

код 21.20.1 - Ліки (ліки загального призначення) 2220
(вісімсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот 

845909,14 дев'ять грн. 14 коп.)
відкриті

торги

а ф

листопад 
2014 р.

у т.ч. ПДВ - 
55339,85 грн. 

відмінені

код 21.20.1 - Ліки (лот 1 - ліки загального 
призначення, лот 2 - інфузійні розчини) 2220

(вісімсот п'ятдесят три тисячі 
853022,63 двадцять дві грн. 63 коп.)

відкриті
торги січень

у т.ч. ПДВ - 
55805,22 грн.,

код 21.20.1 - Ліки (лот 1 - ліки загального 
призначення, лот 2 - інфузійні розчини) 2220

(два мільйони шістсот двадцять 
тисяч двісті п'ятдесят вісім грн. 93 

2620258,93 коп.)
відкриті

торги травень
у т.ч. ПДВ - 

171418,81 грн.

код 32.50.1 - Інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні (шприці та пристрої для 
інфузійної терапії, катетерна продукція) 2220

(шістсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот 
635559,00 п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.)

відкриті
торги травень

у т.ч. ПДВ - 
41578,63 грн.

код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (бензин А-92, дизельне паливо) 2210

(чотириста тисяч триста двадцять 
400320,00 грн. 00 коп.)

відкриті
торги

грудень 
2014 р.

у  т.ч. ПДВ - 
66720,00 грн.

код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (бензин А-92, дизельне паливо) 2210 300000,00 (триста тисяч грн. 00 коп.)

відкриті
торги травень

у т.ч. ПДВ - 
50000,00 грн.

код 84.24.1 - Послуги у сфері громадського порядку 
та громадської безпеки (послуги з охорони території 
та приміщень відділення № 9 (відділення з 
посиленим наглядом)) 2240

(шістсот тридцять дві тисячі сто 
632121,60 двадцять одна грн. 60 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі

грудень 
2014 р.

у  т.ч. ПДВ - 
105353,60 грн., 

розірвання 
договору



код 84.24.1 - Послуги у сфері громадського порядку 
та громадської безпеки (послуги з охорони території 
та приміщень відділення № 9 (відділення з 
посиленим наглядом)) 2240

(п'ятсот двадцять дев'ять тисяч 
529943,04 дев'ятсот сорок три грн. 04 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі лютий

у т.ч. ПДВ - 
88323,84 грн.,

код 10.71.1 - Вироби хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хліб 
білий пшеничний, хліб житньо-пшеничний) 2230

(один мільйон три тисячі триста 
1003367,88 шістдесят сім грн. 88 коп.)

відкриті
торги

листопад 
2014 р.

у  т.ч. ПДВ - 
167227,98 грн.,

код 01.13.5 - Коренеплоди та бульби їстівні з 
високим умістом крохмалю та інуліну (картопля) 2230

(чотириста п'ятнадцять тисяч грн. 00 
415000,00 коп.)

відкриті
торги березень

у т.ч. ПДВ - 
69166,67 грн.

код 10.11.1 - М'ясо великої рогатої худоби, свиней, 
овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, 
свіже чи охолоджене (яловичина охолоджена) 2230

(один мільйон сімсот сорок три 
1743250,00 тисячі двісті п'ятдесят грн. 00 коп.)

відкриті
торги

грудень 
2014 р.

у т.ч. ПДВ - 
290541,67 грн.

код 10.12.1 - М'ясо свійської птиці, свіже чи 
охолоджене (тушки курей охолоджені) 2230

(сімсот п'ятдесят дві тисячі грн. 00 
752000,00 коп.)

відкриті
торги

грудень 
2014 р.

у  т.ч. ПДВ - 
125333,33 грн.,

код 10.20.1 - Продукція рибна, свіжа, охолоджена 
чи заморожена (риба морська заморожена) 2230

(один мільйон вісімдесят дві тисячі 
1082900,00 дев'ятсот грн. 00 коп.)

відкриті
торги

*► '
грудень 
2014 р.

у  т.ч. ПДВ - 
180483,33 грн.,

код 10.51.5 - Продукти молочні, інші (кефір, 
сметана) 2230

(двісті двадцять чотири тисячі 
224861,00 вісімсот шістдесят одна грн. 00 коп.)

запит
цінових

пропозицій

л  *■ 

грудень 
2014 р.

у  т.ч. ПДВ - 
37476,83 грн., 

розірвання 
договору

код 10.51.1 - Молоко та вершки, рідинні, оброблені 
(молоко) 2230

(чотириста двадцять шість тисяч сто 
426130,00 тридцять грн. 00 коп.)

відкриті
торги лютий

у т.ч. ПДВ - 
71021,67 грн.,

код 10.51.3 - Масло вершкове та молочні пасти 
(масло вершкове) 2230

(триста сорок шість тисяч п'ятсот 
346500,00 грн. 00 коп.)

відкриті
торги лютий

у т.ч. ПДВ - 
57750,00 грн.

код 10.51.4 - Сир сичужний та кисломолочний сир 
(сир твердий та кисломолочний) 2230

(триста тридцять дві тисячі триста 
332300,00 грн. 00 коп.)

відкриті
торги лютий

у т.ч. ПДВ - 
55383,33 грн.,

Обробляння та розподіляння води трубопроводами 
(послуги з централізованого водопостачання) - 
36.00.2 2272

( вісімсот дев'яносто одна тисяча 
891331,29 триста тридцять одна грн. 29 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі лютий

у т.ч. ПДВ - 
148555,22 грн.

Послуги каналізаційні (послуги з централізованого 
водовідведення) - 37.00.1 2272

(сімсот одна тисяча шістсот тридцять 
701637,70 сім грн. 70 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі лютий

у т.ч. ПДВ - 
116939,62 грн.

Енергія електрична (електрична енергія) - 35.11.1 2273

(два мільйони п'ятсот сорок тисяч 
2540101,40 сто одна грн. 40 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі лютий

у т.ч. ПДВ - 
423350,23 грн.



(п'ятнадцять мільйонів чотириста переговорна
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої вісімдесят вісім тисяч сімсот процедура у т.ч. ПДВ -

води (теплова енергія) - 35.30.1 2271 15488761,00 шістдесятт одна грн. 00 коп.) закупівлі лютии 2581460,17 грн.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів віїї 2,

 ---- ... - і

Голова комітету з конкурсних торгів^ ,

Секретар комітету з конкурсних г

о 18

О.Д. Левченко 
(ініціали та прізвище)

Т.М. Ларіна
(ініціали та прізвище)


