
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
15 вересня 2014 року N 1! 06 

З М І Н И Д О Р І Ч Н О Г О П Л А Н У З А К У П І В Е Л Ь 
на 2016 рік 

Київська міська клінічна лікарня № 1 (код за Є Д Р П О У 01981738) 

Код КЕКВ (для 
Предмет закупівлі бюджетних коштів) 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок проведення 
процедури закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

21.10.5 (33661, наркотичні, 
анестетичні і психолептичні 
засоби) 

2220 

923810,48 грн. (дев'ятсот 
двадцять три тисячі вісімсот 
десять гривень 48 копійок) 

з П Д В 

відкриті торги 
лютий-березень 

2016 

20.11.1 (24111900-4, кисень) 2220 

249750,00 грн. (двісті сорок 
дев'ять тисяч сімсот 
п'ятдесят гривень 00 

копійок) з ПДВ 

запит цінових 
пропозицій 

лютий-березень 
2016 

1 
і 

21.20.2 (33141110-4, перев'язу-
вальні матеріали) 

2220 
257551,79 грн. (двісті п'ятдесят 

сім тисяч п'ятсот п'ятдесят 
одна гривня 79 копійок) з ПДВ 

відкриті торги 
(закупівля за 

рамковою угодою) 
березень-квітень 2016 

Генеральний 
замовник -

Київська міська 
клінічна лікарня № 2 

32.50.1 Лот №1 Шприци та 
пристрої вливання та переливання 
( 33141000-0, шприци, пристрої 
вливання та переливання крові) 

2220 

186229,65 грн. (сто вісімдесят 
шість тисяч двісті двадцять 

дев'ять гривень 65 копійок) з 
ПДВ 

відкриті торги 

(закупівля за 
рамковою угодою) 

березень-квітень 2016 

Генеральний 
замовник -

Київська міська 
клінічна лікарня № 2 

21.20.1 «Ліки» 
Лот №1 «вітчизняного 
виробництва» 
(33600000-6 фармацевтична 
продукція) 

2220 
944261,79 грн. (дев'ятсот сорок 
чотири тисячі двісті шістдесят 
одна гривня 79 копійок) з ПДВ 

відкриті торги 

(закупівля за 
рамковою угодою) 

березень-квітень 2016 

Генеральний 
замовник - ТМО 

«ПСИХІАТРІЯ» у м. 
Києві 

і 1 



21.211.1 « Л І К И » 
Ло г ЛГ»2 «іноземного виробництва» "І2~>0 
(33600000-6 (фармацевтична 
продукція) 

30675,15 грн.(тридцять тисяч 
ічістсот сімдесят п'я і ь гривень 

15 копійок) з 1ІДВ 

відкриті торги Генеральний 
замовник - Т М О березень-квпень 2016 п г и у ї л т ш а (закупівля за «ПСИХІАТРІЯ» у м. 

рамковою угодою) Києві 

21.20.1 «Ліки» 
Лот ЛГ«4 «іноземного виробництва» 
(33600000-6 (фармацевтична 
продукція) 

2220 
204243,00 грн. (двісті чотири 
тисячі двісті сорок три гривні 

00 копійок) з І ІДВ 

відкриті торги 

(закупівля за 
рамковою угодою) 

березень-квітень 2016 

Генеральний 
замовник - ТМО 

«ПСИХІАТРІЯ» у м. 
Києві 

20.59.1 
(24931000-9 фотопластинки й 
фотоплівки) 

2220 

296832,55 грн. (двісті 
дев'яносто шість тисяч вісімсот 

тридцять дві гривні 55 
копійок) з ПДВ 

відкриті торги 
(закупівля за 

рамковою угодою) 
березень-квітень 2016 

Генеральний 
замовник - Київська 

міська клінічна 
лікарня № 1 

32.50.2 ( 33141420-0 рукавички 
хірургічні, оглядові) 2220 

199940,75 грн. (сто дев'яносто 
дев'ять тисяч дев'ятсот сорок 

гривень 75 копійок) з ПДВ 

відкриті торги 
(закупівля за 

рамковою угодою) 
березень-квітень 2016 

Генеральний 
замовник - Київська 

міська клінічна 
лікарня № 1 

Капітальний ремонт приміщень 
(реанімаційного та операційного 
відділень) для перетворення у лікарню 
інтенсивного лікування Київської 
міської клінічної лікарні №1, 
вул.Харківське шосе, 121 

3132 

2124640,13 (два мільйона сто 
двадцять чотири тисячі шістсот 

сорок гривень 13 копійок) 3 
ПДВ 

відкриті торги червень-липень 2016 

20.11.1 (24111300-8, гелій) 2220 
280200,00 грн. (двісті 

вісімдесят тисяч двісті гривень 
00 копійок) з ПДВ 

запит цінових 
пропозицій травень-червень 2016 

20.59.1 
(24931000-9 фотопластинки й 
фотоплівки) 

2220 

296832,55 грн. (двісті 
дев'яносто шість тисяч вісімсот 

тридцять дві гривні 55 
копійок) з ПДВ 

відкриті торги 
(закупівля за 

рамковою угодою) 
червень-липень 2016 

Генеральний 
замовник - Київська 

міська клінічна 
лікарня № 1 

21.20.2 (33141110-4, перев'язу-
вальні матеріали) 2220 

105020,50 грн. (сто п'ять тисяч 
двадцять гривень 50 копійок)з 

ПДВ 

відкриті торги 
(закупівля за 

рамковою угодою) 
червень-липень 2016 

Генеральний 
замовник -

Київська міська 
клінічна лікарня № 2 

20.20.1 (33631600-8 антисептичні 
та дезінфекційні засоби) 

2220 
199899,61 грн. (сто дев'яносто 

дев'ять тисяч вісімсот 
дев'яносто дев'ять гривень 61 

копійка) з ПДВ 

відкриті торги 
(закупівля за 

рамковою угодою) 
червень-липень 2016 

Генеральний 
замовник - Київська 

міська клінічна 
лікарня № 2 



32.50.1 Лот №1 Шприци та 
пристрої вливання та переливання 
( 33141000-0, шприци, пристрої 
вливання та переливання крові) 

32.50.1 Лот №2 Вироби медичного 
призначення (33100000-1 медичне 
обладнання) 

32.50.2 ( 33141420-0 рукавички 
хірургічні, оглядові) 

21.20.1 «Ліки» 
Лот №1 «вітчизняного 
виробництва» 
(33600000-6 фармацевтична 
продукція) 

21.20.1 «Ліки» 
Лот №2 «іноземного виробництва» 
(33600000-6 фармацевтична 
продукція) 

32.50.1 Інструменти і прилади 
медичні, хірургічні та 
стоматологічні (33100000-1 
медичне обладнання) 

21.20.1 «Ліки» 
Лот№1 «вітчизняного 
виробництва» 
(33600000-6 фармацевтична 
продукція) 

21.20.1 «Ліки» 
Лот №2 «іноземного виробництва» 
(33600000-6 фармацевтична 
продукція) 

2220 

2220 

2220 

2220 

2220 

2220 

2220 

2220 

214023.27 і рн. (двісті 
чотирнадцять і исяч двадця гь 

три гривні 27 копійок) з ПДВ 

345033,06 грн. (триста сорок 
п'ять тисяч тридцять три гривні 

06 копійок) з ПДВ 

199960,21 грн. (сто дев'яносто 
дев'ять тисяч дев'ятсот 

шістдесят гривень 21 копійка) 
з ПДВ 

431330,70 грн.(чотириста 
тридцять одна тисяча триста 

тридцять гривень 70 копійок) з 
ПДВ 

81 800,40 грн. (вісімдесят одна 
тисяча вісімсот гривень 40 

копійок) з ПДВ 

990351,60 (дев'ятсот дев'яносто 
тисяч триста п'ятдесят одна 

гривня 60 копійок) з ПДВ 

85245.00 грн. (вісімдесят п'ять 
тисяч двісті сорок п'ять 

гривень 00 копійок) з ПДВ 

18100,00 грн. (вісімнадцять 
тисяч сто гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

відкриті торги 

(закупівля за 
рамковою угодою) 

відкриті торги 

(закупівля за 
рамковою угодою) 

відкриті торги 
(закупівля за 

рамковою угодою) 

червені.-липень 2016 

червень-липень 2016 

червень-липень 2016 

відкриті торги 

(закупівля за 
рамковою угодою) 

червень-липень 2016 

відкриті торги 

(закупівля за 
рамковою угодою) 

червень-липень 2016 

відкриті торги 
(закупівля за 

рамковою угодою) 
червень-липень 2016 

відкриті торги 

(закупівля за 
рамковою угодою) 

жовтень-листопад 
2016 

відкриті торги 

(закупівля за 
рамковою угодою) 

жовтень-листопад 
2016 

1 енсральнии 
замовник -

Київська міська 
клінічна .іікарня № 2 

Генеральний 
замовник — 

Київська міська 
клінічна лікарня № 2 

Генеральний 
замовник - Київська 

міська клінічна 
лікарня № 1 

Генеральний 
замовник - ТМО 

«ПСИХІАТРІЯ» у м. 
Києві 

Генеральний 
замовник - ТМО 

«ПСИХІАТРІЯ» у м. 
Києві 

Генеральний 
замовник - Київська 

міська клінічна 
лікарня № 1 

Генеральний 
замовник - ТМО 

«ПСИХІАТРІЯ» у м. 
Києві 

Генеральний 
замовник - ТМО 

«ПСИХІАТРІЯ» у м. 
Києві 



21.20.1 «Ліки» 
Лот №3 «іноземного виробництва» 
(33600000-6 фармацевтична 
продукція) 

21.20.1 «Ліки» 
Лот №3 «іноземного виробництва» 
(33600000-6 фармацевтична 
продукція) 

21.20.1 «Ліки» 
Лот №4 «іноземного виробництва» 
(33600000-6 фармацевтична 
продукція) 

21.20.1 «Ліки» 
Лот №5 «іноземного виробництва» 
(33600000-6 фармацевтична 
продукція) 

21.20.1 «Ліки» 
Лот №6 «іноземного виробництва» 
(33600000-6 фармацевтична 
продукція) 

32.50Л Інструменти і прилади 
медичні, хірургічні та 
стоматологічні (33100000-1 
медичне обладнання) 

2220 

2220 

2220 

2220 

2220 

2220 

46375.00 грн. (сорок шість 
тисяч і риста сімдесят п'ять 
гривень 00 копійок) з ПДВ 

345685.00 грн. (триста сорок 
п'ять тисяч шістсот вісімдесят 

п'ять гривень 00 копійок) з 
ПДВ 

207200,00 грн. (двісті сім тисяч 
двісті гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

209800,00 грн. (двісті дев'ять 
тисяч вісімсот гривень 00 

копійок) з ПДВ 

4885,00 грн.(чотири тисячі 
вісімсот вісімдесят п'ять 

гривень 00 копійок) з ПДВ 

165,00 (сто шістдесят пять 
гривень 00 копійок) з ПДВ 

відкриті торги 

(закупівля за 
рамковою угодою) 

відкриті торги 

(закупівля за 
рамковою угодою) 

відкриті торги 

(закупівля за 
рамковою угодою) 

жовтен ь-л и сто лад 
2016 

жо вте н ь-л и сто пад 
2016 

жо вте н ь-л и сто пад 
2016 

відкриті торги 

(закупівля за 
рамковою угодою) 

відкриті торги 

(закупівля за 
рамковою угодою) 

жовтень-листопад 
2016 

жовте н ь-л и сто пад 
2016 

відкриті торги 
(закупівля за 

рамковою угодою) 

жовтень-листопад 
2016 

Затверджений рішенням к ш ш щ у з конкурсних торгів від 26 жовтня 2016 р. № 1 6 . 

Голова комітету з ко 

Секретар комітету з 

І.М. Бобошко 

Б.Б. Литвинов 

Генеральний 
замовник - ТМО 

«ПСИХІАТРІЯ» у м. 
Києві 

Генеральний 
замовник - ТМО 

«ПСИХІАТРІЯ» ум. 
Києві 

Генеральний 
замовник - ТМО 

«ПСИХІАТРІЯ» у м. 
Києві 

Генеральний 
замовник - ТМО 

«ПСИХІАТРІЯ» у м. 
Києві 

Генеральний 
замовник - ТМО 

«ПСИХІАТРІЯ» у м. 
Києві 

Генеральний 
замовник - Київська 

міська клінічна 
лікарня № 1 


