РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (із змінами)
на __2014 __ рік
Жовтнева центральна районна лікарня, код за ЄДРПОУ 01998489
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

1

2

3

4

2272

248 216,00 грн. з ПДВ, двісті сорок вісім тисяч
двісті шістнадцять грн. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 41
369,33 грн. сорок тисяч сімсот п'ятдесят п'ять
грн. 17 коп.

закупівля в
одного
учасника

січень 2014
року

2272

200 337,00 грн. з ПДВ , двісті тисяч триста
тридцять сім грн. 00 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 33
389,50 грн. тридцять три тисячі триста вісімдесят
дев'ять грн. 50 коп.

закупівля в
одного
учасника

лютий 2014
року

36.00.2 Обробляння та розподіляння
води трубопроводами (постачання
холодної води)

37.00.1 Послуги каналізаційні
(каналізаційні стоки)

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води (постачання
теплової енергії та гарячої води)

2271

2 177 693,00 грн. з ПДВ, два мільйони сто
сімдесят сім тисяч шістсот дев'яносто три грн. 00 закупівля в
коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 362 948,83 грн., триста
одного
шістдесят дві тисячі дев'ятсот сорок вісім грн. 83
учасника
коп.

Примітки

6
процедура проводиться відповідно до
вимог ст.2,12,39 Закону України "Про
здійснення державних закупівель",
процедура проведена з визначенням
переможця . Сума змінена згідно
рішення сессії №40 від 03.10.2014,
розшифровка №84 по 081003,
розшифровка №87 по КТКВ 080101 та
згідно розшифровки №115 по КТКВ
080101 згідно рішення сессії районної
ради №30 від 21.11.2014р.
процедура проводиться відповідно до
вимог ст.2,12,39 Закону України "Про
здійснення державних закупівель",
процедура проведена з визначенням
переможця. Сума зменшена згідно
розшифровки №114 по КТКВ 080500
згідно рішення сессії районної ради
№30 від 21.11.2014р.

процедура проводиться відповідно до
вимог ст.2,12,39 Закону України "Про
здійснення державних закупівель",
процедура проведена з визначенням
січень 2014
переможця. Сума збільшена згідно
розшифровка №113 по КТКВК 081003,
року
розшифровка №114 по КТКВ 080500,
розшифровка №115 по КТКВ 080101
згідно рішення сессії районної ради
№30 від 21.11.2014р.

35.11.1 Енергія електрична (постачання
електроенергії)

19.20.2 паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (пальне, олива )

22.23.1 Вироби пластмасові для
будівництва; лінолеум і покриви на
підлогу , тверді, не пластикові (двері,
вікна й рами віконні та пороги до
дверей, підвіконня, виконниці, жалюзі та
подібні вироби і їхні частини,
пластмасові)

2273

2210

1 395003,00 грн. з ПДВ, один мільйон триста
дев'яносто п'ять тисяч три грн. 00 коп. з ПДВ , в
т.ч. ПДВ 232500,50 грн., двісті тридцять дві
тисячі п'ятсот грн. 50 коп.

310 703,00 грн. з ПДВ, триста десять тисяч сімсот
три грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 51783,83 грн.,
п'ятдесят одна тисяча сімсот вісімдесят три грн.
83 коп. (272 920,00 грн. з ПДВ, двісті сімдесят дві
тисячі дев'ятсот двадцять грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ
45486,67 грн. сорок п'ять тисяч чотириста
вісімдесят шість грн. 67 коп. (сума без
врахування 20% договору))

96 936,00 грн. з ПДВ, дев'яносто шість тисяч
дев'ятсот тридцять шість грн 00 коп в т ч ПДВ

закупівля в
одного
учасника

відкриті
торги

процедура

процедура проводиться відповідно до
вимог ст.2,12,39 Закону України "Про
здійснення державних закупівель",
процедура проведена з визначенням
переможця. Сума збільшена згідно
рішення сессії районної ради №40 від
03.10.2014, розшифровка №84 по
січень 2014
081003,розшифровка №87 по КТКВ
року
080101,розшифровка №88 по КТКВ
080500 та згідно рішення сессії
районної ради №30 від 21.11.2014р.
розшифровка №113 по КТКВК 081003,
розшифровка №115 по КТКВ 080101 ,
розшифровка №140 по КТКВ 080500,
розшифровка №141 по КТКВ 080101

березень
2014 року

липень-

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів , процедура проводиться
відповідно до вимог ст.2,12 Закону
України "Про здійснення державних
закупівель" ; дизельне паливо, бензин,
оливи, торги не відбулися («ціна
найбільш вигідної пропозиції
конкурсних торгів перевищує суму ,
передбачену замовником на
фінансування закупівлі»)
Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів (вікна та двері пластикові),
планувалось проведення процедури
відкритих торгів відповідно до вимог
ст.2,12 Закону України "Про здійснення
державних закупівель" сума зменшена

2210
22.23.1 Вироби пластмасові для
будівництва; лінолеум і покриви на
підлогу , тверді, не пластикові
(лінолеум)

20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки,
плівка для миттєвого друку,
сенсибілізовані, неекспоновані;
фотопапір (рентгенівська плівка,
флюорографічна плівка, фіксаж,
проявник)
21.10.5 Провітаміни, вітаміни, й
гормони; глікозиди та алкалоїди
рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики (наркотичні і психотропні
засоби)

21.20.1 Ліки (лот1. Ліки, лот 2. Ліки з
умістом пеніциліну та інших
антибіотиків)
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші
(лот 1. Антисироватка та вакцини; лот 2.
Реактиви діагностичні та інші
фармацевтичні препарати; лот 3.
Матеріали перев'язувальні клейкі, кетгут
і подібні матеріали; аптечки першої
допомоги)

р
ур
державних закупівель", сума зменшена
дев'ятсот тридцять шість грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ
торгів не грудень 2014
16156,00 грн., шістнадцять тисяч сто п'ятдесят
з 190677,00 грн. до 96 936,00 грн.
проводиться
року
шість грн. 00 коп.
відповідно до перенесення коштів
згідно розшифровок №40 по КТКВ
080101, №41 по КТКВ 080500, №42 по
КТКВ 080101, КБКД 25010100,
процедура торгів не проводиться на
підставі ст.2 Закону України

2220

215 736,00 грн. без ПДВ, двісті п'ятнадцять тисяч
сімсот тридцять шість грн. 00 коп. без ПДВ

відкриті
торги

березень
2014 року

2220

153 000,00 грн. без ПДВ, сто пятдесят три тисячі
грн. 00 коп. без ПДВ (138 597,00 грн. без ПДВ,
сто тридцять вісім тисяч п'ятсот дев'яносто сім
грн. 00 коп. без ПДВ (сума без врахування 20%
договору))

відкриті
торги

березень
2014 року

2220

926 123,00 грн. без ПДВ, дев'ятсот двадцять
шість тисяч сто двадцять три грн. 00 коп. без
ПДВ (752 991,45 грн. без ПДВ, сімсот п'ятдесят
дві тисячі дев'ятсот дев'яносто одна грн. 45 коп.
(сума без врахування 20% договору))

відкриті
торги

березень
2014 року

2220

462 026,00 грн. без ПДВ, чотириста шістдесят дві
тисячі двадцять шість грн. 00 коп. без ПДВ (433
026,28 грн. без ПДВ, чотириста тридцять три
тисячі двадцять шість грн. 28 коп. без ПДВ (сума
без врахування 20% договору))

відкриті
торги

березень
2014 року

процедура проводиться відповідно до
вимог ст.2,12 Закону України "Про
здійснення державних закупівель";
торги не відбулися («ціна найбільш
вигідної пропозиції конкурсних торгів
перевищує суму, передбачену
замовником на фінансування
закупівлі»)
процедура проводиться відповідно до
вимог ст.2,12 Закону України "Про
здійснення державних закупівель";
торги відмінені («подання для участі у
них менше двох пропозицій
конкурсних торгів»)
процедура проводиться відповідно до
вимог ст.2,12 Закону України "Про
здійснення державних закупівель";
торги відмінені («подання для участі у
них менше двох пропозицій
конкурсних торгів»)
процедура проводиться відповідно до
вимог ст.2,12 Закону України "Про
здійснення державних закупівель;
"торги відмінені («подання для участі у
них менше двох пропозицій
конкурсних торгів»)

32.50.1 Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні (лот 1.
Інструменти і прилади, використовувані
в зуболікарській справі; лот 2. Шприци,
голки, катетери, зонди та подібні
вироби; інструменти та прилади
офтальмологічні й інші, н.в.і.у.)
33.13.1 Ремонтування та технічне
обслуговування електронного й
оптичного устатковання (лот 1.
Ремонтування та технічне
обслуговування медичного обладнання,
лот 2. Ремонтування та технічне
обслуговування рентгенівської
апаратури)
71.20.1 Послуги щодо технічного
випробування й аналізу ( лот1. Повірка
контурів заземлення, лот 2. Повірка
медичного обладнання, лот 3. Повірка
водолічильника, лот 4. Повірка
манометрів тепла, лот 5. Повірка
зварювального апарату, лот 6. Іспит
киснепроводу, лот 7. Повірка
теплолічильника, лот 8. Повірка
манометрів кисневих балонів, лот 9.
Лабораторне дослідження стану ізоляції
підземних кабельних ліній, лот 10.
Повірка засобів індивідуального захисту
при рентгенологічних дослідженнях )

2220

370 183,00 грн. без ПДВ, триста сімдесят тисяч
сто вісімдесят три грн. 00 коп. без ПДВ (342
541,00 грн. без ПДВ, триста сорок дві тисячі
п'ятсот сорок одна грн. 00коп. (сума без
врахування 20% договору))

відкриті
торги

березень
2014 року

процедура проводиться відповідно до
вимог ст.2,12 Закону України "Про
здійснення державних закупівель;
"торги відмінені («подання для участі у
них менше двох пропозицій
конкурсних торгів»)

2240

процедура проводиться відповідно до
вимог ст.2,12 Закону України "Про
без
здійснення державних закупівель;
98800,00 грн. з ПДВ, тисяч п'ятдесят грн. 00 коп.
березень проведення
"сума зменшена , згідно перенесення
з ПДВ в т.ч. ПДВ 16466,67 грн., п'ятдесят дві
грудень 2014
процедури
коштів, на підставі розшифровок по
тисячі триста сорок одна грн. 67 коп.;
року
КЕКВ №№21,22,32,48(33),49(34),50(35)
торгів
(сума зменшилась з 368 684,00 до
98800,00 грн. з ПДВ, дев'яносто вісім

2240

планувалось проведення відкритих
торгів відповідно до вимог ст.2,12
Закону України "Про здійснення
без
державних закупівель; "сума
липеньзменшена , згідно перенесення коштів,
проведення
грудень 2014
на підставі розшифровок по
процедури
року
КТКВ080101 №40 (сума зменшилась з
торгів
145222,00 грн. до 98862,00 грн. з ПДВ);
процедура торгів не проводиться на
підставі ст.2 Закону України

98 862,00 грн. з ПДВ, дев'яносто вісім тисяч
вісімсот шістдесят дві грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 16426,67 грн. шістнадцять тисяч чотириста
двадцять шість грн. 67 коп.

20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки,
плівка для миттєвого друку,
сенсибілізовані, неекспоновані;
фотопапір (рентгенівська плівка,
флюорографічна плівка, фіксаж,
проявник)

21.10.5 Провітаміни, вітаміни, й
гормони; глікозиди та алкалоїди
рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики (наркотичні і психотропні
засоби)

21.20.1 Ліки (лот1. Ліки, лот 2. Ліки з
умістом пеніциліну та інших
антибіотиків)

2220

2220

2220

351 736,00 грн. з ПДВ, триста п'ятдесят одна
тисяча сімсот тридцять шість грн. 00 коп. з ПДВ
, в т.ч. ПДВ 23010,77 грн., двадцять три тисячі
десять грн. 77 коп.

153 000,00 грн. без ПДВ, сто пятдесят три тисячі
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 10009,35 грн.,
десять тисяч дев'ять грн. 35 коп. (138 597,00 грн.
з ПДВ, сто тридцять вісім тисяч п'ятсот
дев'яносто сім грн. 00 коп. з ПДВ , в т.ч. ПДВ
9067,09 грн. дев'ять тисяч шістдесят сім грн. 09
коп. (сума без врахування 20% договору))

926 123,00 грн. з ПДВ, дев'ятсот двадцять шість
тисяч сто двадцять три грн. 00 коп. з ПДВ , в т.ч.
ПДВ 60587,49 грн. , шістдесят тисяч п'ятсот
вісімдесят сім грн. 49 коп. (752 991,45 грн. з
ПДВ, сімсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот
дев'яносто одна грн. 45 коп. в т.ч. ПДВ 49 261,12
грн. сорок дев'ять тисяч двісті шістдесят одна
грн. 12 коп. (сума без врахування 20% договору))

відкриті
торги

процедура проводиться відповідно до
вимог ст.2,12 Закону України "Про
здійснення державних закупівель";
сума кошторисного призначення
збільшилась згідно пернесення коштів
травень 2014
на підставі розшифровок №№32,35
року
(рентгенівська плівка, флюорографічна
плівка, фіксаж, проявник), введено 7%
ПДВ, торги відмінено "порушення
порядку оприлюднення оголошення
про проведення процедури закупівлі"

відкриті
торги

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів (наркотичні і психотропні
засоби); процедура проводиться
травень 2014 відповідно до вимог ст.2,12 Закону
року
України "Про здійснення державних
закупівель" ; введено 7% ПДВ; торги
відмінено "порушення порядку
оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі"

відкриті
торги

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів (лот1. Ліки, лот 2. Ліки з
умістом пеніциліну та інших
антибіотиків); процедура проводиться
травень 2014
відповідно до вимог ст.2,12 Закону
року
України "Про здійснення державних
закупівель" ; введено 7% ПДВ; торги
відмінено "порушення порядку
оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі"

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші
(лот 1. Антисироватка та вакцини; лот 2.
Реактиви діагностичні та інші
фармацевтичні препарати; лот 3.
Матеріали перев'язувальні клейкі, кетгут
і подібні матеріали; аптечки першої
допомоги)

32.50.1 Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні (лот 1.
Інструменти і прилади, використовувані
в зуболікарській справі; лот 2. Шприци,
голки, катетери, зонди та подібні
вироби; інструменти та прилади
офтальмологічні й інші, н.в.і.у.)

2220

2220

462 026,00 грн. з ПДВ, чотириста шістдесят дві
тисячі двадцять шість грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 30226,00 грн., тридцять тисяч двісті
двадцять шість грн. 00 коп. (433 026,28 грн. з
ПДВ, чотириста тридцять три тисячі двадцять
шість грн. 28 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 28328,82 грн.
, двадцять вісім тисяч триста двадцять вісім грн.
82 коп. (сума без врахування 20% договору))

370 183,00 грн. з ПДВ, триста сімдесят тисяч сто
вісімдесят три грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
24217,58 грн. двадцять чотири тисячі двісті
сімнадцять грн. 58 коп. (342 541,00 грн. з ПДВ,
триста сорок дві тисячі п'ятсот сорок одна грн. 00
коп. в т.ч. ПДВ 22409,22 грн. двадцять дві тисячі
чотириста дев'ять грн. 22 коп. (сума без
врахування 20% договору))

відкриті
торги

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів (лот 1. Антисироватка та
вакцини; лот 2. Реактиви діагностичні
та інші фармацевтичні препарати; лот
3. Матеріали перев'язувальні клейкі,
кетгут і подібні матеріали; аптечки
травень 2014
першої допомоги); процедура
року
проводиться відповідно до вимог
ст.2,12 Закону України "Про
здійснення державних закупівель";
введено 7% ПДВ; торги відмінено
"порушення порядку оприлюднення
оголошення про проведення процедури
закупівлі"

відкриті
торги

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів (лот 1. Інструменти і прилади,
використовувані в зуболікарській
справі; лот 2. Шприци, голки, катетери,
зонди та подібні вироби; інструменти
травень 2014 та прилади офтальмологічні й інші,
н.в.і.у.) ; процедура проводиться
року
відповідно до вимог ст.2,12 Закону
України "Про здійснення державних
закупівель"; введено 7% ПДВ; торги
відмінено "порушення порядку
оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі"

19.20.2 паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (пальне, олива )

20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки,
плівка для миттєвого друку,
сенсибілізовані, неекспоновані;
фотопапір (рентгенівська плівка,
флюорографічна плівка, фіксаж,
проявник)

21.10.5 Провітаміни, вітаміни, й
гормони; глікозиди та алкалоїди
рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики (наркотичні і психотропні
засоби)

2210

310 703,00 грн. з ПДВ, триста десять тисяч сімсот
три грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 51783,83 грн.,
п'ятдесят одна тисяча сімсот вісімдесят три грн.
83 коп. (272 920,00 грн. з ПДВ, двісті сімдесят дві
тисячі дев'ятсот двадцять грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ
45486,67 грн. сорок п'ять тисяч чотириста
вісімдесят шість грн. 67 коп. (сума без
врахування 20% договору))

2220

351 736,00 грн. з ПДВ, триста п'ятдесят одна
тисяча сімсот тридцять шість грн. 00 коп. з ПДВ
, в т.ч. ПДВ 23010,77 грн., двадцять три тисячі
десять грн. 77 коп. (сума без ПДВ328 725,23 грн.,
триста двадцять вісім тисяч сімсот двадцять п'ять
грн.23 коп.)

2220

153 000,00 грн. з ПДВ, сто п'ятдесят три тисячі
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 10009,35 грн. ,
десять тисяч дев'ять грн. 35 коп. (138 597,00 грн.
з ПДВ, сто тридцять вісім тисяч п'ятсот
дев'яносто сім грн. 00 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ
9067,09 грн., дев'ять тисяч шістдесят сім грн. 09
коп. (сума без врахування 20% договору)), сума
без ПДВ 129 529,91 грн., сто двадцять дев'ять
тисяч п'ятсот двадцять дев'ять грн. 91 коп.

відкриті
торги

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів (бензин, дизельне паливо, оливи
мастильні), процедура проводиться
червень 2014 відповідно до вимог ст.2,12 Закону
року
України "Про здійснення державних
закупівель"; торги відмінено
"порушення порядку оприлюднення
оголошення про проведення процедури
закупівлі"

відкриті
торги

процедура проводиться відповідно до
вимог ст.2,12 Закону України "Про
здійснення державних закупівель";
сума кошторисного призначення
збільшилась згідно перенесення коштів
червень 2014 на підставі розшифровок по КЕКВ
року
№№32,35 (рентгенівська плівка,
флюорографічна плівка, фіксаж,
проявник), введено 7% ПДВ. Торги
відмінено на підставі ст.30 ЗУ - "«якщо
до оцінки допущено пропозиції менше
ніж двох учасників».

відкриті
торги

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів (наркотичні і психотропні
засоби); процедура проводиться
червень 2014
відповідно до вимог ст.2,12 Закону
року
України "Про здійснення державних
закупівель" ; введено 7% ПДВ. Торги
завершені з визначенням переможця.

21.20.1 Ліки (лот1. Ліки, лот 2. Ліки з
умістом пеніциліну та інших
антибіотиків)

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші
(лот 1. Антисироватка та вакцини; лот 2.
Реактиви діагностичні та інші
фармацевтичні препарати; лот 3.
Матеріали перев'язувальні клейкі, кетгут
і подібні матеріали; аптечки першої
допомоги)

2220

2220

926 123,00 грн. з ПДВ, дев'ятсот двадцять шість
тисяч сто двадцять три грн. 00 коп. з ПДВ , в т.ч.
ПДВ 60587,49 грн. , шістдесят тисяч п'ятсот
вісімдесят сім грн. 49 коп. (752 991,45 грн. з
ПДВ, сімсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот
дев'яносто одна грн. 45 коп. в т.ч. ПДВ 49261,12
грн. сорок дев'ять тисч двісті шістдесят одна грн.
12 коп. (сума без врахування 20% договору)),
сума без ПДВ 703 730,33 грн., сімсот три тисячі
сімсот тридцять грн. 33 коп.

462 026,00 грн. з ПДВ, чотириста шістдесят дві
тисячі двадцять шість грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 30226,00 грн., тридцять тисяч двісті
двадцять шість грн. 00 коп. (433 026,28 грн. з
ПДВ, чотириста тридцять три тисячі двадцять
шість грн. 28 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 28328,82
грн., двадцять вісім тисяч триста двадцять вісім
грн. 82 коп. (сума без врахування 20%
договору)), сума без ПДВ 404 697,46 грн.,
чотириста чотири тисячі шістсот дев'яносто сім
грн. 46 коп.

відкриті
торги

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів (лот1. Ліки, лот 2. Ліки з
умістом пеніциліну та інших
антибіотиків); процедура проводиться
липень 2014
відповідно до вимог ст.2,12 Закону
року
України "Про здійснення державних
закупівель"; введено 7% ПДВ. Торги
завершені з визначенням переможців
по лотам 1,2. Договір по лоту 1.Ліки
розірвано 17.09.2014року.

відкриті
торги

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів (лот 1. Антисироватка та
вакцини; лот 2. Реактиви діагностичні
та інші фармацевтичні препарати; лот
3. Матеріали перев'язувальні клейкі,
кетгут і подібні матеріали; аптечки
першої допомоги); процедура
липень 2014
проводиться відповідно до вимог
року
ст.2,12 Закону України "Про здійснення
державних закупівель"; введено 7%
ПДВ. Торги відмінено по лоту 1,2 на
підставі ст.30 ЗУ - «подання для участі
в них менше двох пропозицій
конкурсних торгів». Торги по лоту 3.
завершились з визначенням переможця.

32.50.1 Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні (лот 1.
Інструменти і прилади, використовувані
в зуболікарській справі; лот 2. Шприци,
голки, катетери, зонди та подібні
вироби; інструменти та прилади
офтальмологічні й інші, н.в.і.у.)

19.20.2 паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (Лот1. бензин Аі-92,
дизельне паливо, Лот 2. оливи мастильні
)

20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки,
плівка для миттєвого друку,
сенсибілізовані, неекспоновані;
фотопапір (рентгенівська плівка,
флюорографічна плівка, фіксаж,
проявник)

відкриті
торги

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів (лот 1. Інструменти і прилади,
використовувані в зуболікарській
справі; лот 2. Шприци, голки, катетери,
зонди та подібні вироби; інструменти
липень 2014 та прилади офтальмологічні й інші,
року
н.в.і.у.); процедура проводиться
відповідно до вимог ст.2,12 Закону
України "Про здійснення державних
закупівель"; введено 7% ПДВ. Торги
відмінені по лотам 1,2 на підставі ст.30
ЗУ - «подання для участі в них менше
двох пропозицій конкурсних торгів».

відкриті
торги

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів
Лот1. бензин Аі-92,
дизельне паливо, Лот 2. оливи
мастильні; процедура проводиться
червень 2014
відповідно до вимог ст.2,12 Закону
року
України "Про здійснення державних
закупівель". Торги відмінені по лоту 1,2
на підставі ст.30 ЗУ - «відхилення всіх
пропозицій конкурсних торгів згідно з
цим Законом».

2220

370 183,00 грн. з ПДВ, триста сімдесят тисяч сто
вісімдесят три грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
24217,58 грн. двадцять чотири тисячі двісті
сімнадцять грн. 58 коп. (342 541,00 грн. з ПДВ,
триста сорок дві тисячі п'ятсот сорок одна грн. 00
коп. в т.ч. ПДВ 22409,22 грн. двадцять дві тисячі
чотириста девять грн. 22 коп. (сума без
врахування 20% договору)), сума без ПДВ 320
131,78 грн. триста двадцять тисяч сто тридцять
одна грн. 78 коп.

2210

310 703,00 грн. з ПДВ, триста десять тисяч сімсот
три грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 51783,83 грн.,
п'ятдесят одна тисяча сімсот вісімдесят три грн.
83 коп. (272 920,00 грн. з ПДВ, двісті сімдесят дві
тисячі дев'ятсот двадцять грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ
45486,67 грн. сорок п'ять тисяч чотириста
вісімдесят шість грн. 67 коп. (сума без
врахування 20% договору)) , сума без ПДВ 227
433,33 грн. , двісті двадцять сім тисяч чотириста
тридцять три грн. 33 коп.

2220

бюджетне призначення (351736,00 грн.)
зменшилось на підставі перенесення
77571,00 грн. з ПДВ, сімдесят сім тисяч п'ятсот
без
коштів по розшифровкам №65 по
серпеньсімдесят одна грн. 00 коп. з ПДВ , в т.ч. ПДВ
проведення
КТКВ 080500, №66 по КТКВК 081007,
грудень 2014
5074,74 грн. , п'ять тисяч сімдесят чотири грн. 74
процедури
№67 по КТКВ 080101. Процедура
коп. (сума без ПДВ 72 496,26 грн., сімдесят дві
року
торгів
торгів не проводиться на підставі ст.2
тисячі чотириста дев'яносто шість грн. 26 коп.)
Закону України "Про здійснення
державних закупівель".

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші
(Антисироватка та вакцини)

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші
( Реактиви діагностичні та інші
фармацевтичні препарати)

32.50.1 Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні (
Інструменти і прилади, використовувані
в зуболікарській справі)

2220

259 084,00 грн. з ПДВ, двісті п'ятдесят дев'ять
тисяч вісімдесят чотири грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ
16 949,42 грн. шістнадцять тисяч дев'ятсот сорок
дев'ять грн. 42 коп., сума без ПДВ 242 134,58
грн., двісті сорок дві тисячі сто тридцять чотири
грн. 58 коп.

відкриті
торги

вересень
2014 року

2220

195 135,00 грн. з ПДВ, сто дев'яносто п'ять тисяч
сто тридцять п'ять грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ
12765,84 грн. , дванадцять тисяч сімсот шістдесят
п'ять грн. 84 коп., (сума без ПДВ 182369,16 грн. ,
сто вісімдесят дві тисячі триста шістдесят дев'ять
грн.16 коп.), сума без 20% договору (14442,00
грн.) 180 693,00 грн. сто вісімдесят тисячі
шістсот дев'яносто три грн. 00 коп.

відкриті
торги

вересень
2014 року

2220

33 000,00 грн. з ПДВ, тридцять три тисячі грн. 00
коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 2158,88 грн. дві тисячі сто переговорна
процедура
п'ятдесят вісім грн. 88 коп. (сума без ПДВ 30
закупівлі
841,12 грн. тридцять тисяч вісімсот сорок одна
грн. 12 коп.)

вересень
2014 року

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів . Процедура проводиться
відповідно до вимог ст.2,12 Закону
України "Про здійснення державних
закупівель", сума збільшена згідно
перенесення коштів по розшифровці
№66 по КТКВК 081007. Торги
відмінені на підставі ст.30 ЗУ «подання для участі в них менше двох
пропозицій конкурсних торгів».
Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів . Процедура проводиться
відповідно до вимог ст.2,12 Закону
України "Про здійснення державних
закупівель", сума збільшена згідно
перенесення коштів по розшифровці
№67 по КТКВ 080101. Торги відмінені
на підставі ст.30 ЗУ - «подання для
участі в них менше двох пропозицій
конкурсних торгів».
Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів. Процедура проводиться
відповідно до вимог ст.39, п.2 , ч.4
Закону України "Про здійснення
державних закупівель" - "якщо
замовником було двічі відмінено
процедуру закупівлі через відсутність
достатньої кількості учасників" .
Процедура завершена , договір
укладено з учасником.

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.)

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (Лот1. бензин Аі-92,
дизельне паливо, Лот 2. оливи мастильні
)

21.20.1 Ліки

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів. Процедура проводиться
відповідно до вимог ст.39, п.2 , ч.4
Закону України "Про здійснення
державних закупівель" - "якщо
замовником було двічі відмінено
процедуру закупівлі через відсутність
достатньої кількості учасників" .
Процедура завершена, договір
укладено з учасником.

2220

337 183,00 грн. з ПДВ, триста тридцять сім тисяч
сто вісімдесят три грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 22
058,70 грн. двадцять дві трисячі п'ятдесят вісім
переговорна
грн. 70 коп. (сума без ПДВ 315 124,30 грн.,
процедура
триста п'ятнадцять тисяч сто двадцять чотири
закупівлі
грн. 30 коп.), сума без врахування 20% договору
(27642,00 грн.) 309 541,00 грн. триста дев'ять
тисяч п'ятсот сорок одна грн. 00 коп.

2210

бюджетне призначення (310703,00 грн.)
67695,00 грн. з ПДВ, шістдесят сім тисяч шістсот
зменшилось на підставі перенесення
без
дев'яносто п'ять грн. 00 коп.з ПДВ, в т.ч. ПДВ
коштів по розшифровкам №58 по
серпень11282,50 грн. одинадцять тисяч двісті вісімдесят проведення
КТКВК 081002, №59 по КТКВК
грудень 2014
процедури
дві грн. 50 коп. ( сума без ПДВ 56412,50 грн.,
081007, №60 по КТКВ 080101.
року
торгів
п'ятдесят шість тисяч чотириста дванадцять грн.
Процедура торгів не проводиться на
50 коп.)
підставі ст.2 Закону України "Про
здійснення державних закупівель".

2220

642 811,00 грн. з ПДВ, шістьсот сорок дві тисячі
вісімсот одинадцять грн. 00 коп. з ПДВ , в т.ч.
ПДВ 42053,06 грн. , сорок дві тисячі п'ятдесят
три грн. 06 коп. (469679,52 грн. з ПДВ,
чотириста шістьдесят дев'ять тисяч шістсот
сімдесят дев'ять грн. 52 коп. в т.ч. ПДВ 30726,70
грн. тридцять тисяч сімсот двадцять шість грн.70
коп. (сума без врахування 20% договору)), сума
без ПДВ 438952,82 грн., чотириста тридцять
вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві грн. 82 коп.

відкриті
торги

вересень
2014 року

вересень
2014 року

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів , процедура проводиться
відповідно до вимог ст.2,12 Закону
України "Про здійснення державних
закупівель"; введено 7% ПДВ. Торги
відмінені на підставі ст.30, ч.1 ЗУ
"якщо до оцінки допущено пропозиції
менше ніж двох учасників "

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші
(Антисироватка та вакцини)

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші
( Реактиви діагностичні та інші
фармацевтичні препарати)

2220

2220

259 084,00 грн. з ПДВ, двісті п'ятдесят дев'ять
тисяч вісімдесят чотири грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ
16 949,42 грн. шістнадцять тисяч дев'ятсот сорок
дев'ять грн. 42 коп., сума без ПДВ 242 134,58
грн., двісті сорок дві тисячі сто тридцять чотири
грн. 58 коп.

195 135,00 грн. з ПДВ, сто дев'яносто п'ять тисяч
сто тридцять п'ять грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ
12765,84 грн. , дванадцять тисяч сімсот шістдесят
п'ять грн. 84 коп., (сума без ПДВ 182369,16 грн. ,
сто вісімдесят дві тисячі триста шістдесят дев'ять
грн.16 коп.), сума без 20% договору (14442,00
грн.) 180 693,00 грн. сто вісімдесят тисячі
шістсот дев'яносто три грн. 00 коп.

відкриті
торги

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів . Процедура проводиться
відповідно до вимог ст.2,12 Закону
України "Про здійснення державних
жовтень 2014
закупівель", сума збільшена згідно
року
перенесення коштів по розшифровці
№66 по КТКВК 081007.Торги відмінені
на підставі ст.30 ч.1 ЗУ «подання для
участі в них менше двох пропозицій
конкурсних торгів».

відкриті
торги

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів . Процедура проводиться
відповідно до вимог ст.2,12 Закону
України "Про здійснення державних
жовтень 2014
закупівель", сума збільшена згідно
року
перенесення коштів по розшифровці
№67 по КТКВ 080101. Торги відмінені
на підставі ст.30 ч.1 ЗУ «подання для
участі в них менше двох пропозицій
конкурсних торгів».

21.20.1 Ліки

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші
(Антисироватка та вакцини)

2220

2220

342811,00 грн. з ПДВ, триста сорок дві тисячі
вісімсот одинадцять грн. 00 коп. з ПДВ , в т.ч.
ПДВ 22426,89 грн. , двадцять дві тисячі
чотириста двадцять шість грн. 89 коп.

відкриті
торги

138584,00 грн. з ПДВ, сто тридцять вісім тисяч
переговорна
п'ятсот вісімдесят чотири грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ
процедура
9066,24 грн. дев'ять тисяч шістдесят шість грн.
закупівлі
24 коп.,

листопад
2014 року

листопад
2014 року

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів , процедура проводиться
відповідно до вимог ст.2,12 Закону
України "Про здійснення державних
закупівель" ; введено 7% ПДВ.
Проводиться скорочена процедура на
підставі статті 21, пункт 3 Закону
України "Про здійснення державних
закупівель" в зв'язку з нагальною
потребою у закупівлі ліків. Сума
зменшена згідно розшифровки №115
по КТКВ 080101 відповідно рішення
сессії районної ради №30 від
21.11.2014р. Торги відмінені на підставі
ст.30 ЗУ - «подання для участі в них
менше двох пропозицій конкурсних
торгів».
Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів. Процедура проводиться
відповідно до вимог ст.39, п.2 , ч.4
Закону України "Про здійснення
державних закупівель" - "якщо
замовником було двічі відмінено
процедуру закупівлі через відсутність
достатньої кількості учасників" . Сума
зменшена згідно розшифровки №115
по КТКВ 080101 відповідно рішення
сессії районної ради №30 від
21.11.2014р., розшифровка №124 по
КТКВ 080101, розшифровка №132 по
КТКВ 080101

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші
( Реактиви діагностичні та інші
фармацевтичні препарати)

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (пальне, олива моторна )

21.20.1 Ліки (Ліки, ліки з умістом
пеніциліну та інших антибіотиків)

2220

2210

2220

195 135,00 грн. з ПДВ, сто дев'яносто п'ять тисяч
сто тридцять п'ять грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ
12765,84 грн. , дванадцять тисяч сімсот шістдесят
переговорна
п'ять грн. 84 коп., (сума без ПДВ 182369,16 грн. ,
процедура
сто вісімдесят дві тисячі триста шістдесят дев'ять
закупівлі
грн.16 коп.), сума без 20% договору (14442,00
грн.) 180 693,00 грн. сто вісімдесят тисячі
шістсот дев'яносто три грн. 00 коп.

621327,00 грн. з ПДВ,
шістсот двадцять одна тисяча триста двадцять
сім грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 103554,50 грн.,
сто три тисячі п'ятсот п'ятдесят чотири грн. 50
коп.

920 000,00 грн. з ПДВ,
дев'ятсот двадцять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ, в
т.ч. ПДВ 60 186,92 грн., шістдесят тисяч сто
вісімдесят шість грн. 92 коп.

відкриті
торги

відкриті
торги

листопад
2014 року

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів. Процедура проводиться
відповідно до вимог ст.39, п.2 , ч.4
Закону України "Про здійснення
державних закупівель" - "якщо
замовником було двічі відмінено
процедуру закупівлі через відсутність
достатньої кількості учасників" .

листопад
2014 року

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів. Процедура проводиться
відповідно до вимог ст.2,4 Закону
України "Про здійснення державних
закупівель", процедура проводиться на
перше півріччя 2015 року на очікувану
потребу. Лот 1. Бензин А-92, дизельне
пальне, Лот 2. олива моторна

листопад
2014 року

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів. Процедура проводиться
відповідно до вимог ст.2,4 Закону
України "Про здійснення державних
закупівель", процедура проводиться на
на очікувану потребу в 2015 році. Лот1.
Ліки, Лот 2. Ліки з умістом пеніциліну
та інших антибіотиків.

20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки,
плівка для миттєвого друку,
сенсибілізовані, неекспоновані;
фотопапір (рентгенівська плівка, фіксаж,
проявник)

36.00.2 Обробляння та розподіляння
води трубопроводами (холодна вода)

37.00.1 Послуги каналізаційні
(каналізаційні стоки)

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води (постачання пари)

2220

2272

244736,00 грн. з ПДВ,
двісті сорок чотири тисячі сімсот тридцять шість
грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 16010,77 грн.,
шістнадцять тисяч десять грн. 77 коп.

282698,70 грн. з ПДВ, двісті вісімдесят дві
тисячі шістсот дев'яносто вісім грн. 70 коп. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 47116,45 грн. сорок сім тисяч
сто шістнадцять грн. 45 коп.

відкриті
торги

листопад
2014 року

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів. Процедура проводиться
відповідно до вимог ст.2,4 Закону
України "Про здійснення державних
закупівель", процедура проводиться на
на очікувану потребу в 2015 році в
рентгенівській плівці, проявнику,
фіксажу.

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
переговорна
коштів. Процедура проводиться
грудень 2014
процедура
відповідно до вимог ст.2,12,39 Закону
року
України "Про здійснення державних
закупівлі
закупівель", процедура проводиться на
на очікувану потребу в 2015 році.

2272

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
215057,80 грн. з ПДВ, двісті п'ятнадцять тисяч
коштів. Процедура проводиться
переговорна
грудень 2014
п'ятдесят сім грн. 80 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 35
процедура
відповідно до вимог ст.2,12,39 Закону
року
842,97 грн., тридцять п'ять тисяч вісімсот сорок
закупівлі
України "Про здійснення державних
дві грн. 97 коп.
закупівель", процедура проводиться на
на очікувану потребу в 2015 році.

2271

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів. Процедура проводиться
2741738,30 грн. з ПДВ, два мільони сімсот сорок
відповідно до вимог ст.2,12,39 Закону
одна тисяча сімсот тридцять вісім грн. 30 коп. з переговорна
грудень 2014 України "Про здійснення державних
ПДВ, в т.ч. ПДВ 456 956,38 грн. чотириста
процедура
року
закупівель", процедура проводиться на
п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість
закупівлі
на очікувану потребу в 2015 році.
грн. 38 коп.
Процедура не проводиться ("здійснення
закупівлі стало неможливим унаслідок
непереборної сили).

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води (постачання
гарячої води)

35.11.10-00.00 Енергія електрична

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води (Лот 1. Жовтнева
центральна районна лікарня, проспект
Жовтневий, 336, Миколаївська область,
місто Миколаїв (постачання пари) , лот
2. Жовтнева центральна районна
лікарня, проспект Жовтневий, 336,
Миколаївська область, місто Миколаїв
(постачання гарячої води).

2271

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів. Процедура проводиться
відповідно до вимог ст.2,12,39 Закону
1026029,40 грн. з ПДВ, один мільйон двадцять
переговорна
шість тисяч двадцять дев'ять грн. 40 коп. з ПДВ,
грудень 2014 України "Про здійснення державних
процедура
закупівель", процедура проводиться на
в т.ч. ПДВ 171 004,90 грн. сто сімдесят одна
року
закупівлі
на очікувану потребу в 2015 році.
тисяча чотири грн. 90 коп.
Процедура не проводиться ("здійснення
закупівлі стало неможливим унаслідок
непереборної сили).

2273

Жовтнева райдержадміністрація 1779793,20 грн. з ПДВ, один мільйон сімсот
головний розпорядник державних
сімдесят дев'ять тисяч сімсот дев'яносто три грн. переговорна
коштів. Процедура проводиться
грудень 2014
процедура
20 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 296632,20 грн., двісті
відповідно до вимог ст.2,12,39 Закону
року
дев'яносто шість тисяч шістсот тридцять дві грн.
закупівлі
України "Про здійснення державних
20 коп.
закупівель", процедура проводиться на
на очікувану потребу в 2015 році.

2271

Жовтнева райдержадміністрація головний розпорядник державних
коштів. Процедура проводиться
грудень 2014
відповідно до вимог ст.2 Закону
року
України "Про здійснення державних
закупівель", процедура проводиться на
на очікувану потребу в 2015 році.

3651757,33 грн. з ПДВ, три мільони шістсот
п'ятдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят сім грн. 33
коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 608626,22 грн., шістсот
вісім тисяч шістсот двадцять шість грн. 33 коп.

відкриті
торги

