
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
РІЧНИМ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ зі змінами України

на __2015____  рік 15.09.2014 N1106

КЗОЗ „Харківська міська клінічна лікарня №14 ім. проф. Л.Л.Гіршмана” 02003681
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (постачання теплової енергії)(35.30.12-00.00 )

2271
1374887,03 грн.(один мільйон триста сімдесят 
чотири тисячі вісімсот вісімдесят сім грн. 03 коп 

)

переговорна процедура Січень
2015р

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради. Предмет закупівлі товарів і 
послуг визначається замовником згідно з 
пунктами 21 частини першої статті 1 Закону 
України "Про здійснення державних

35.13.1 Розподіляння електричної енергн(постачання 
електричної енергії) (35.13.10-00.00)

2273 335492,77 грн (триста тридцять п'ять тисяч 
чотириста дев'яносто дві грн. 77 коп )

переговорна процедура Січень 
2015р

закупівель” ( 1197-У11 ) та на основі 
Державного класифікатора продукції та 
послуг ДК 016-2010.

32.50.2 Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, 
протези та ортопедичні пристрої. ( однокомпонентна 
інтраокулярна лінза А сгу8оІ® 8^ 0\\Т , або 
еквівалент)(32.50.22-90.99)

2220

1 285 472,00 грн.(один мільйон двісті вісімдесят 
п'ять тисяч чотириста сімдесят дві грн. 00 коп )

Відкриті торги Квітень
2015р

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 
стоматологічні (інструменти офтальмологічні)(32.50.13- 
20.00)

2220 1 214 388,00 грн.(один мільйон двісті 
чотирнадцять тисяч триста вісімдесят вісім грн. 
00 коп )

Відкриті торги Квітень
2015р

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні (розчини 
офтальмологічні)(20.59.59-63.00)

2220
500 140,00 грн.(п'ятсот тисяч сто сорок грн. 00 
коп )

Відкриті торги Квітень
2015р

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 
стоматологічні (прилади офтальмологічні)(32.50.13- 
20.00) : лот 1 -Автоматичний РефКератометр СХ2000, 
Ко<1еп$(оск або еквівалент -1шт.; лот 2 - Безконтактний 
тонометр N 0 7  2000 Койеп$(оск або еквівалент - 
1шт.;лот 3 - Щілинна лампа К8Ь 2000 А або еквівалент- 
1шт.

3110 523120.00 грн.(п'ятсот двадцять три тисячі сто 
двадцять грн. 00 коп ) у.т.ч по лотах:- лот №  1-
221600.00 грн. (двісті двадцять одна тисяча 
шістсот грн. 00 коп); лот №  2-184000,00 грн.( сто 
вісімдесят чотири тисячі грн. 00 коп); лот №  3-
117520.00 грн.( сто сімнадцять тисяч п ’ятсот 
двадцять грн. 00 коп).

Відкриті торги Вересень
2015р

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 
стоматологічні (прилади офтальмологічні:Сканер 
ультразвуковий офтальмологічний УІМАХ або 
еквівалент - 1шт)(32.50.13-20.00)

3110

1023000 грн.(один мільйон двадцять три тисячі 
грн. 00 коп )

Відкриті торги Червень
2015р

Затвердж ени§45^^Й М ^^Є ЇУ  з конкурсних торгів від _26 серпня_ 2015 року_ N 19 
Голова комідау^з конкурсш^то^гів

МЛІ,

Секретарі комітету з конкурсних торгів

V \ ' ’ V"/; У

(підпис)

(підпис)

X

Нешлюбенко С.М
(прізвище, ініціали)

Черномаз О. С. 
(прізвище, ініціали)


