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Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний
початок
проведення
процедури

Примітки

1 2 3 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 м ільйон триста сім десят 
чотири тисячі вісім сот вісім десят сім  гри. 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

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

2273 335492 ,77  гри (триста тридцять п 'ять тисяч 
чоти риста  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 сгу8о№ Ш 60\\Т , або 
еквівалент)(32.50.22-90.99)

2220

1 285 472 ,00  грн .(один м ільйон двісті в ісім десят 
п 'ять тисяч чотириста сім десят дві грн. 00 коп )

В ідкриті 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 м ільйон двісті 
чотирнадцять тисяч триста вісім десят вісім  грн. 
00 коп )

В ідкриті 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 )

В ідкриті 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, 
КоЛепзІоск або еквівалент -1шт.; лот 2 - Безконтактний 
тонометр ІЧСТ 2000 Кос1еп$(оск або еквівалент - 1шт.;

3110 516160 ,00  грн .(п 'ятсот ш істнадцять тисяч сто 
ш істдесят грн. 00 коп ) У .Т .Ч  ПО ЛОТА Х :
- лот  № 1-261390 ,00  гривень (двісті ш істдесят 
одна ти сяча три ста  дев 'яносто гривень 00 коп);
- лот  № 2-254770 ,00  гривень( двісті п ’ятдесят 
чотири тисячі с ім сот сім десят гривень 00 коп)

В ідкриті торги Квітень 
20 15р

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

3110

1029960 грн .(один м ільйон двадцять дев 'ять 
тисяч дев 'ятсот ш істдесят грн. 00 коп )

В ідкриті торги Травень 
2015р

Затверджений
Голова коміті

У / ’  >

М гУ ком№длі.т /Р /  злкл.'і

Секретар

т і іт е т у  з конкурсних торгів від 02 липня 201

(підпис)

(підпис)

Неш лю бенко С.М  
(прізвище, ініціали)

Черномаз О. С.
(прізвище, ініціали)


