
 
                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                  Наказ Міністерства економічного розвитку 

                                                                                                                                  і торгівлі України 22.03.2016 № 490 

РІЧНИЙ ПЛАН  

закупівель на 2018 рік (зі змінами) 

 

1.Найменування замовника*. Комунальна установа «Міська клінічна лікарня  №2». 

2.  Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 05498648. 

3.  Конкретна назва предмета закупівлі. Електрична енергія. 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021:2015 (CPV) код 

09310000-5 – електрична енергія. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2282. 

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

389907 гривень 50 копійок з ПДВ (Триста вісімдесят дев'ять тисяч дев’ятсот сім гривень 50 

копійок з ПДВ). 

7. Процедура закупівлі. Переговорна. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Січень 2018р.  

9. Примітки. 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _20.04.2018_ № _33_. 

 

 

Голова тендерного комітету                  ________________                    С.С.Солона 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

     М.П.  

Секретар тендерного комітету              ________________                     О.П.Безух 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН                                                                                                                                                          

закупівель на 2018 рік (зі змінами) 

 

1.Найменування замовника*. Комунальна установа «Міська клінічна лікарня  №2». 

2.  Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 05498648. 

3.  Конкретна назва предмета закупівлі. Послуги з теплопостачання. 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021:2015 (CPV) код 

09320000-8 – пара, гаряча вода та пов’язана продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2282. 

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

868062 гривні 40 копійок з ПДВ (Вісімсот шістдесят вісім тисяч шістдесят дві гривні 40 

копійок з ПДВ). 

7. Процедура закупівлі. Переговорна. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Березень 2018р.  

9. Примітки. 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _20.04.2018_ № _33_. 

 

 

Голова тендерного комітету                  ________________                    С.С.Солона 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

     М.П.  

Секретар тендерного комітету              ________________                     О.П.Безух 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

  

 

 
 

mailto:zmklik2@gmail.com
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РІЧНИЙ ПЛАН                                                                                                                                                          

закупівель на 2018 рік (зі змінами) 

 

1.Найменування замовника*. Комунальна установа «Міська клінічна лікарня  №2». 

2.  Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 05498648. 

3.  Конкретна назва предмета закупівлі. Лікарські засоби (АДРЕНАЛІН (Епінефрин 

(Epinephrine)), АЗИТРОМІЦИН (Азитроміцин (Azithromycin)), АМІАК (Аміаку розчин 

концентрований (Ammonia)), АМІНАЗИН (Хлорпромазин (Chlorpromazine)), АМІОДАРОН 

(Аміодарон (Amiodarone)), АМЛОДИПІН (Амлодипін (Amlodipin)), АМЛОДИПІН 

(Амлодипін (Amlodipin)), АМОКСИЛ - К 625 (Amoxicillin and enzyme inhibitor (Амоксицилін 

+ клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid))), АМОКСИЛ - К (Amoxicillin and 

enzyme inhibitor (Амоксицилін + клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid))), 

АМПІЦИЛІН (Ампіцилін (Ampicillin)), АНАЛЬГІН (Метамізол натрію (Metamizole sodium)), 

АТЕРОКАРД (Клопідогрель (Clopidogrel)), АТРАКУРІУМ (Атракуріум (Atracurium)), 

АТРОГРЕЛ (Клопідогрель (Clopidogrel)), АТРОПІН (Атропін (Atropine)), АЦЕКОР КАРДІО 

(Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)), АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА 

(Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)), АЦИКЛОВІР (Ацикловір (Aciclovir)), 

БАКТОКЛАВ (Amoxicillin and enzyme inhibitor (Амоксицилін + клавуланова кислота 

(Amoxicillin + Clavulanic acid))), БЕКЛАЗОН-ЕКО (Беклометазон (Beclometasone)), 

БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН (Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)), БЕРЛІПРИЛ® 5 (Еналаприл 

(Enalapril)), БЕТАДИН® (Повідон-йоду (Povidone-iodine)), БЕТАДИН® (Повідон-йоду 

(Povidone-iodine)), БЕТАДИНЕ® (Повідон-йоду (Povidone-iodine)), БЕТАМЕТАЗОН 

(Бетаметазон (Betamethasone)), БІПРОЛОЛ (Бісопролол (Bisoprolol)), БІ-СЕПТ® 

(Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole and Trimethoprim))_, БІСОПРОЛ 

(Бісопролол (Bisoprolol)), БІСОПРОЛОЛ (Бісопролол (Bisoprolol)), ВЕРАПАМІЛ (Верапаміл 

(Verapamil)), ВОДА ДЛЯ ІН`ЄКЦІЙ (Вода для ін’єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for 

injection)), ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ (Medicinal charcoal (Вугілля активоване (Аctivated 

charcoal))), ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ (Medicinal charcoal (Вугілля активоване (Аctivated 

charcoal))), ГЕМОТРАН® (Транексамова кислота (Tranexamic acid)), ГЕНТАМІЦИНУ 

СУЛЬФАТ (Гентаміцин (Gentamicin)), ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ (Гідрокортизон 

(Hydrocortisone)), ГЛІБЕНКЛАМІД (Глібенкламід (Glibenclamide)), ГЛЮКОЗА (Глюкоза 

(Glucose)), ГЛЮКОЗА (Глюкоза (Glucose)), ДЕКСАМЕТАЗОН (Дексаметазон 

(Dexamethasone)), ДЕКСАМЕТАЗОН (Дексаметазон (Dexamethasone)), ДЕПАКІН ХРОНО 

500 мг (Вальпроєва кислота / Вальпроат натрію (Valproic acid / Sodium valproate)), 

ДИКЛОФЕНАК (Диклофенак (Diclofenac)), ДИКЛОФЕНАК (Диклофенак (Diclofenac)), 

ДИТИЛІН (Суксаметоній (Suxamethonium)), ДІАГЛІЗИД® MR (Гліклазид (Gliclazide)), 

ДІАФОРМІН (Метформін (Metformin)), ДІАФОРМІН (Метформін (Metformin)), 

ДІАФОРМІН (Метформін (Metformin)), ДРОТАВЕРИН (Дротаверин (Drotaverine)), 

ЕНАЛАПРИЛ (Еналаприл (Enalapril)), ЕНАЛАПРИЛ (Еналаприл (Enalapril)), 

ЕНАЛАПРИЛ (Еналаприл (Enalapril)), ЕУФІЛІН (Теофілін (Theophylline)), ІЗОКЕТ® 

(Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)), ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ НОРМАЛЬНИЙ 

(Immunoglobulins, normal human, for extravascular adm.(Імуноглобулін людини нормальний 

(Normal immunoglobulin))), ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ (Повідон-йоду (Povidone-iodine)), 

КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ (СТАБІЛІЗОВАНИЙ) (Кальцію глюконат (Calcium gluconate)), 

КАРБАМАЗЕПІН (Карбамазепін (Carbamazepine)), КАРБІДОПА І ЛЕВОДОПА (Levodopa 

and decarboxylase inhibitor (Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa))), КАРВЕДИЛОЛ 

(Карведилол (Carvedilol)), КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ (Кислота ацетилсаліцилова 

(Acetylsalicylic acid)), КАРДІСЕЙВ (Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)), 

КЛЕКСАН® (Еноксапарин (Enoxaparin)), КЛЕКСАН® (Еноксапарин (Enoxaparin)), 

КЛОСАРТ® (Лозартан (Losartan)), КЛОФЕЛІН (Клонідин (Clonidine)), КОРДАРОН 

(Аміодарон (Amiodarone)), КРЕОН® 10000 (Multienzymes (lipase, protease etc.) (Ферменти 

підшлункової залози (Pancreatic enzymes))), ЛЕВОМІЦЕТИН (Хлорамфенікол 

(Chloramphenicol)), ЛЕВОФЛОКСАЦИН (Левофлоксацин (Levofloxacin)), 

ЛЕВОФЛОКСАЦИН (Левофлоксацин (Levofloxacin)), ЛІДОКАЇН (Лідокаїн (Lidocaine)), 

ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД (Лідокаїн (Lidocaine)), ЛІНЕЗОЛІДИН (Лінезолід (Linezolid)), 

ЛОПЕРАМІД (Лоперамід (Loperamide)), ЛОРАТАДИН (Лоратадин (Loratadine)), 

ЛОРАТАДИН (Лоратадин (Loratadine)), МАГНІЮ СУЛЬФАТ (Магнію сульфат (Magnesium 

sulfate)), МАГНІЮ СУЛЬФАТ (Магнію сульфат (Magnesium sulfate)), МАНІНІЛ® 5 



(Глібенкламід (Glibenclamide)), МАНІТ (Маніт (Mannitol)), МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000 

(Multienzymes (lipase, protease etc.) (Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes))), 

МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000 (Multienzymes (lipase, protease etc.) (Ферменти підшлункової залози 

(Pancreatic enzymes))), МЕТАМІН (Метформін (Metformin)), МЕТОКЛОПРАМІД 

(Метоклопрамід (Metoclopramide)), МЕФАРМІЛ® (Метформін (Metformin)), МІКОНАЗОЛ 

(Міконазол (Miconazole)), НАТРІЮ ХЛОРИД (Натрію хлорид (Sodium chloride)), НАТРІЮ 

ХЛОРИД (Натрію хлорид (Sodium chloride)), НАТРІЮ ХЛОРИД (Натрію хлорид (Sodium 

chloride)), НОВОСТЕЗИН СПІНАЛ ХЕВІ (Бупівакаїн (Bupivacaine)), НОРМОЛАКТ 

(Лактулоза (Lactulose)), ОКСИТОЦИН (Окситоцин (Oxytocin)), ОМЕПРАЗОЛ (Омепразол 

(Omeprazole)), ОНДАНСЕТРОН (Ондансетрон (Ondansetron)), ОНДАНСЕТРОН 

(Ондансетрон (Ondansetron)), ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ 14000 (Multienzymes (lipase, protease 

etc.) (Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes))), ПАРАЦЕТАМОЛ (Парацетамол 

(Paracetamol)), ПІАРОН (Парацетамол (Paracetamol)), ПРЕДНІЗОЛОН (Преднізолон 

(Prednisolone)), ПРОЗЕРИН (Неостигмін (Neostigmine)), РАНІТИДИН (Ранітидин 

(Ranitidine)), РЕФОРТАН® 130 (Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)), 

РИФАМПІЦИН (Рифампіцин (Rifampicin)), РІНАЗАЛ (Ксилометазолін (Xylometazoline)), 

САЛЬБУТАМОЛ-ІНТЕЛІ (Сальбутамол (Salbutamol)), САЛЬБУТАМОЛ-НЕО 

(Сальбутамол (Salbutamol)), СЕМЛОПІН® (Амлодипін (Amlodipine)), СЕНАДЕКСИН (Senna 

glycosides (Сена (Senna))), СЕПТИЛ ПЛЮС (Етанол (Ethanol)), СЕПТИЛ (Етанол (Ethanol)), 

СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР (Будесонід + Формотерол (Formoterol and budesonide)), 

СТРЕПТОМІЦИН (Стрептоміцин (Streptomycin)), ТАМІФЛЮ (Озельтамівір (Oseltamivir)), 

ФАРМАДИПІН® (Ніфедипін (Nifedipine)), ФАРМАЗОЛИН® (Ксилометазолін 

(Xylometazoline)), ФЛУКОНАЗОЛ (Флуконазол (Fluconazole)), ФЛУКСЕН (Флуоксетин 

(Fluoxetine)), ФЛУКСЕН (Флуоксетин (Fluoxetine)), ФУРОСЕМІД (Фуросемід (Furosemide)), 

ХЛОРГЕКСИДИНУ (Хлоргексидин (Chlorhexidine)), ЦЕФАЗОЛІН (Цефазолін (Cefazolin)), 

ЦЕФЕПІМ (Цефепім (Cefepime)), ЦЕФОТАКСИМ (Цефотаксим (Cefotaxime)), 

ЦЕФТРІАКСОН (Цефтріаксон (Ceftriaxone)), ЦИПРОФЛОКСАЦИН (Ципрофлоксацин 

(Ciprofloxacin)), ЦІАНОКОБАЛАМІН (ВІТАМІН В12) (Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)). 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021:2015 (CPV) код 

33600000-6 – Фармацевтична продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2282. 

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

389907 гривень 50 копійок з ПДВ (Триста вісімдесят дев'ять тисяч дев’ятсот сім гривень 50 

копійок з ПДВ). 

7. Процедура закупівлі. Відкриті торги. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Березень 2018р.  

9. Примітки. Перелік та кількість найменувань наведені у Додатку 3 до тендерної пропозиції. 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _20.04.2018_ № _33_. 

 

 

Голова тендерного комітету                  ________________                    С.С.Солона 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

     М.П.  

Секретар тендерного комітету              ________________                     О.П.Безух 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 
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РІЧНИЙ ПЛАН                                                                                                                                                          

закупівель на 2018 рік (зі змінами) 

 

1.Найменування замовника*. Комунальна установа «Міська клінічна лікарня  №2». 

2.  Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 05498648. 

3.  Конкретна назва предмета закупівлі. Наркотичні та психотропні лікарські засоби, 

прекурсори (Морфін (Морфін (Morphine)), Сібазон (Діазепам (Diazepam)), Діазепекс 

(Діазепам (Diazepam)), Фентаніл (Фентаніл (Fentanyl)), Кетамін (Кетамін (Ketamine))). 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021:2015 (CPV) код 

33600000-6 – Фармацевтична продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2282. 

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

41486 гривень 80 копійок з ПДВ (Сорок одна тисяча чотириста вісімдесят шість гривень 80 

копійок з ПДВ). 

7. Процедура закупівлі. Відкриті торги. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Березень 2018р.  

9. Примітки. Перелік та кількість найменувань наведені у Додатку 3 до тендерної пропозиції. 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _20.04.2018_ № _33_. 

 

 

Голова тендерного комітету                  ________________                    С.С.Солона 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

     М.П.  

Секретар тендерного комітету              ________________                     О.П.Безух 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 
 

 

 
 

 

РІЧНИЙ ПЛАН                                                                                                                                                          

закупівель на 2018 рік (зі змінами) 

 

1.Найменування замовника*. Комунальна установа «Міська клінічна лікарня  №2». 

2.  Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 05498648. 

3.  Конкретна назва предмета закупівлі. Стерильні розчини (Аміак (Аміаку розчин 

концентрований (Ammonia)), Натрію хлорид (Натрію хлорид (Sodium chloride)), Натрію 

хлорид (Натрію хлорид (Sodium chloride))). 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021:2015 (CPV) код 

33600000-6 – Фармацевтична продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2282. 

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

27100 гривень 80 копійок з ПДВ (Двадцять сім тисяч сто гривень 80 копійок з ПДВ). 

7. Процедура закупівлі. Відкриті торги. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Березень 2018р.  

9. Примітки. Перелік та кількість найменувань наведені у Додатку 3 до тендерної пропозиції. 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _20.04.2018_ № _33_. 

 

 

Голова тендерного комітету                  ________________                    С.С.Солона 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

     М.П.  

Секретар тендерного комітету              ________________                     О.П.Безух 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 
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РІЧНИЙ ПЛАН                                                                                                                                                          

закупівель на 2018 рік (зі змінами) 

 

1.Найменування замовника*. Комунальна установа «Міська клінічна лікарня  №2». 

2.  Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 05498648. 

3.  Конкретна назва предмета закупівлі. Хімічні реактиви. 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021:2015 (CPV) код 

33600000-6 – Фармацевтична продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2282. 

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

49901 гривня 95 копійок з ПДВ (Сорок дев'ять тисяч дев’ятсот одна гривня 95 копійок з 

ПДВ). 

7. Процедура закупівлі. Відкриті торги. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Березень 2018р.  

9. Примітки. Перелік та кількість найменувань наведені у Додатку 3 до тендерної пропозиції. 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _20.04.2018_ № _33_. 

 

 

Голова тендерного комітету                  ________________                    С.С.Солона 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

     М.П.  

Секретар тендерного комітету              ________________                     О.П.Безух 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 
 

 

 
 

 

 
 

 

РІЧНИЙ ПЛАН                                                                                                                                                          

закупівель на 2018 рік (зі змінами) 

 

1.Найменування замовника*. Комунальна установа «Міська клінічна лікарня  №2». 

2.  Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 05498648. 

3.  Конкретна назва предмета закупівлі. Лікарські засоби (АДРЕНАЛІН (Епінефрин 

(Epinephrine)), АЗИТРОМІЦИН (Азитроміцин (Azithromycin)), АМІАК (Аміаку розчин 

концентрований (Ammonia)), АМІНАЗИН (Хлорпромазин (Chlorpromazine)), АМІОДАРОН 

(Аміодарон (Amiodarone)), АМЛОДИПІН (Амлодипін (Amlodipin)), АМЛОДИПІН 

(Амлодипін (Amlodipin)), АМОКСИЛ - К 625 (Amoxicillin and enzyme inhibitor (Амоксицилін 

+ клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid))), АМОКСИЛ - К (Amoxicillin and 

enzyme inhibitor (Амоксицилін + клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid))), 

АМПІЦИЛІН (Ампіцилін (Ampicillin)), АНАЛЬГІН (Метамізол натрію (Metamizole sodium)), 

АТЕРОКАРД (Клопідогрель (Clopidogrel)), АТРАКУРІУМ (Атракуріум (Atracurium)), 

АТРОГРЕЛ (Клопідогрель (Clopidogrel)), АТРОПІН (Атропін (Atropine)), АЦЕКОР КАРДІО 

(Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)), АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА 

(Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)), АЦИКЛОВІР (Ацикловір (Aciclovir)), 

БАКТОКЛАВ (Amoxicillin and enzyme inhibitor (Амоксицилін + клавуланова кислота 

(Amoxicillin + Clavulanic acid))), БЕКЛАЗОН-ЕКО (Беклометазон (Beclometasone)), 

БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН (Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)), БЕРЛІПРИЛ® 5 (Еналаприл 

(Enalapril)), БЕТАДИН® (Повідон-йоду (Povidone-iodine)), БЕТАДИН® (Повідон-йоду 

(Povidone-iodine)), БЕТАДИНЕ® (Повідон-йоду (Povidone-iodine)), БЕТАМЕТАЗОН 

(Бетаметазон (Betamethasone)), БІПРОЛОЛ (Бісопролол (Bisoprolol)), БІ-СЕПТ® 

(Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole and Trimethoprim)), БІСОПРОЛ 

(Бісопролол (Bisoprolol)), БІСОПРОЛОЛ (Бісопролол (Bisoprolol)), ВЕРАПАМІЛ (Верапаміл 

(Verapamil)), ВОДА ДЛЯ ІН`ЄКЦІЙ (Вода для ін’єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for 

injection)), ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ (Medicinal charcoal (Вугілля активоване (Аctivated 

charcoal))), ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ (Medicinal charcoal (Вугілля активоване (Аctivated 

charcoal))), ГЕМОТРАН® (Транексамова кислота (Tranexamic acid)), ГЕНТАМІЦИНУ 
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СУЛЬФАТ (Гентаміцин (Gentamicin)), ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ (Гідрокортизон 

(Hydrocortisone)), ГЛІБЕНКЛАМІД (Глібенкламід (Glibenclamide)), ГЛЮКОЗА (Глюкоза 

(Glucose)), ГЛЮКОЗА (Глюкоза (Glucose)), ДЕКСАМЕТАЗОН (Дексаметазон 

(Dexamethasone)), ДЕКСАМЕТАЗОН (Дексаметазон (Dexamethasone)), ДЕПАКІН ХРОНО 

500 мг (Вальпроєва кислота / Вальпроат натрію (Valproic acid / Sodium valproate)), 

ДИКЛОФЕНАК (Диклофенак (Diclofenac)), ДИКЛОФЕНАК (Диклофенак (Diclofenac)), 

ДИТИЛІН (Суксаметоній (Suxamethonium)), ДІАГЛІЗИД® MR (Гліклазид (Gliclazide)), 

ДІАФОРМІН (Метформін (Metformin)), ДІАФОРМІН (Метформін (Metformin)), 

ДІАФОРМІН (Метформін (Metformin)), ДРОТАВЕРИН (Дротаверин (Drotaverine)), 

ЕНАЛАПРИЛ (Еналаприл (Enalapril)), ЕНАЛАПРИЛ (Еналаприл (Enalapril)), 

ЕНАЛАПРИЛ (Еналаприл (Enalapril)), ЕУФІЛІН (Теофілін (Theophylline)), ІЗОКЕТ® 

(Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)), ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ НОРМАЛЬНИЙ 

(Immunoglobulins, normal human, for extravascular adm.(Імуноглобулін людини нормальний 

(Normal immunoglobulin))), ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ (Повідон-йоду (Povidone-iodine)), 

КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ (СТАБІЛІЗОВАНИЙ) (Кальцію глюконат (Calcium gluconate)), 

КАРБАМАЗЕПІН (Карбамазепін (Carbamazepine)), КАРБІДОПА І ЛЕВОДОПА (Levodopa 

and decarboxylase inhibitor (Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa))), КАРВЕДИЛОЛ 

(Карведилол (Carvedilol)), КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ (Кислота ацетилсаліцилова 

(Acetylsalicylic acid)), КАРДІСЕЙВ (Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)), 

КЛЕКСАН® (Еноксапарин (Enoxaparin)), КЛЕКСАН® (Еноксапарин (Enoxaparin)), 

КЛОСАРТ® (Лозартан (Losartan)), КЛОФЕЛІН (Клонідин (Clonidine)), КОРДАРОН 

(Аміодарон (Amiodarone)), КРЕОН® 10000 (Multienzymes (lipase, protease etc.) (Ферменти 

підшлункової залози (Pancreatic enzymes))), ЛЕВОМІЦЕТИН (Хлорамфенікол 

(Chloramphenicol)), ЛЕВОФЛОКСАЦИН (Левофлоксацин (Levofloxacin)), 

ЛЕВОФЛОКСАЦИН (Левофлоксацин (Levofloxacin)), ЛІДОКАЇН (Лідокаїн (Lidocaine)), 

ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД (Лідокаїн (Lidocaine)), ЛІНЕЗОЛІДИН (Лінезолід (Linezolid)), 

ЛОПЕРАМІД (Лоперамід (Loperamide)), ЛОРАТАДИН (Лоратадин (Loratadine)), 

ЛОРАТАДИН (Лоратадин (Loratadine)), МАГНІЮ СУЛЬФАТ (Магнію сульфат (Magnesium 

sulfate)), МАГНІЮ СУЛЬФАТ (Магнію сульфат (Magnesium sulfate)), МАНІНІЛ® 5 

(Глібенкламід (Glibenclamide)), МАНІТ (Маніт (Mannitol)), МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000 

(Multienzymes (lipase, protease etc.) (Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes))), 

МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000 (Multienzymes (lipase, protease etc.) (Ферменти підшлункової залози 

(Pancreatic enzymes))), МЕТАМІН (Метформін (Metformin)), МЕТОКЛОПРАМІД 

(Метоклопрамід (Metoclopramide)), МЕФАРМІЛ® (Метформін (Metformin)), МІКОНАЗОЛ 

(Міконазол (Miconazole)), НАТРІЮ ХЛОРИД (Натрію хлорид (Sodium chloride)), НАТРІЮ 

ХЛОРИД (Натрію хлорид (Sodium chloride)), НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН (Натрію хлорид 

(Sodium chloride)), НОВОСТЕЗИН СПІНАЛ ХЕВІ (Бупівакаїн (Bupivacaine)), НОРМОЛАКТ 

(Лактулоза (Lactulose)), ОКСИТОЦИН (Окситоцин (Oxytocin)), ОМЕПРАЗОЛ (Омепразол 

(Omeprazole)), ОНДАНСЕТРОН (Ондансетрон (Ondansetron)), ОНДАНСЕТРОН 

(Ондансетрон (Ondansetron)), ПАНКРЕАТИН 8000 (Multienzymes (lipase, protease etc.) 

(Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes))), ПАРАЦЕТАМОЛ (Парацетамол 

(Paracetamol)), ПІАРОН (Парацетамол (Paracetamol)), ПРЕДНІЗОЛОН (Преднізолон 

(Prednisolone)), ПРОЗЕРИН (Неостигмін (Neostigmine)), РАНІТИДИН (Ранітидин 

(Ranitidine)), РЕФОРТАН® 130 (Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)), 

РИФАМПІЦИН (Рифампіцин (Rifampicin)), РІНАЗАЛ (Ксилометазолін (Xylometazoline)), 

САЛЬБУТАМОЛ-ІНТЕЛІ (Сальбутамол (Salbutamol)), САЛЬБУТАМОЛ-НЕО 

(Сальбутамол (Salbutamol)), СЕМЛОПІН® (Амлодипін (Amlodipine)), СЕНАДЕКСИН (Senna 

glycosides (Сена (Senna))), СЕПТИЛ ПЛЮС (Етанол (Ethanol)), СЕПТИЛ (Етанол (Ethanol)), 

СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР (Будесонід + Формотерол (Formoterol and budesonide)), 

СТРЕПТОМІЦИН (Стрептоміцин (Streptomycin)), ТАМІФЛЮ (Озельтамівір (Oseltamivir)), 

ФАРМАДИПІН® (Ніфедипін (Nifedipine)), ФАРМАЗОЛИН® (Ксилометазолін 

(Xylometazoline)), ФЛУКОНАЗОЛ (Флуконазол (Fluconazole)), ФЛУКСЕН (Флуоксетин 

(Fluoxetine)), ФЛУКСЕН (Флуоксетин (Fluoxetine)), ФУРОСЕМІД (Фуросемід (Furosemide)), 

ХЛОРГЕКСИДИНУ (Хлоргексидин (Chlorhexidine)), ЦЕФАЗОЛІН (Цефазолін (Cefazolin)), 

ЦЕФЕПІМ (Цефепім (Cefepime)), ЦЕФОТАКСИМ (Цефотаксим (Cefotaxime)), 

ЦЕФТРІАКСОН (Цефтріаксон (Ceftriaxone)), ЦИПРОФЛОКСАЦИН (Ципрофлоксацин 

(Ciprofloxacin)), ЦІАНОКОБАЛАМІН (ВІТАМІН В12) (Ціанокобаламін (Cyanocobalamin))). 



4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021:2015 (CPV) код 

33600000-6 – Фармацевтична продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2282. 

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

389907 гривень 50 копійок з ПДВ (Триста вісімдесят дев'ять тисяч дев’ятсот сім гривень 50 

копійок з ПДВ). 

7. Процедура закупівлі. Відкриті торги. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Березень 2018р.  

9. Примітки. Перелік та кількість найменувань наведені у Додатку 3 до тендерної пропозиції. 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _20.04.2018_ № _33_. 

 

 

Голова тендерного комітету                  ________________                    С.С.Солона 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

     М.П.  

Секретар тендерного комітету              ________________                     О.П.Безух 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН                                                                                                                                                          

закупівель на 2018 рік (зі змінами) 

 

1.Найменування замовника*. Комунальна установа «Міська клінічна лікарня  №2». 

2.  Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 05498648. 

3.  Конкретна назва предмета закупівлі. Наркотичні та психотропні лікарські засоби, 

прекурсори (Морфін (Морфін (Morphine)), Сібазон (Діазепам (Diazepam)), Діазепекс 

(Діазепам (Diazepam)), Фентаніл (Фентаніл (Fentanyl)), Кетамін (Кетамін (Ketamine))). 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021:2015 (CPV) код 

33600000-6 – Фармацевтична продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2282. 

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

41486 гривень 80 копійок з ПДВ (Сорок одна тисяча чотириста вісімдесят шість гривень 80 

копійок з ПДВ). 

7. Процедура закупівлі. Відкриті торги. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Квітень 2018р.  

9. Примітки. Перелік та кількість найменувань наведені у Додатку 3 до тендерної пропозиції. 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _20.04.2018_ № _33_. 

 

 

Голова тендерного комітету                  ________________                    С.С.Солона 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

     М.П.  

Секретар тендерного комітету              ________________                     О.П.Безух 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 
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РІЧНИЙ ПЛАН                                                                                                                                                          

закупівель на 2018 рік (зі змінами) 

 

1.Найменування замовника*. Комунальна установа «Міська клінічна лікарня  №2». 

2.  Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 05498648. 

3.  Конкретна назва предмета закупівлі. Стерильні розчини (Аміак (Аміаку розчин 

концентрований (Ammonia)), Натрію хлорид (Натрію хлорид (Sodium chloride)), Натрію 

хлорид (Натрію хлорид (Sodium chloride))). 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021:2015 (CPV) код 

33600000-6 – Фармацевтична продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2282. 

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

27100 гривень 80 копійок з ПДВ (Двадцять сім тисяч сто гривень 80 копійок з ПДВ). 

7. Процедура закупівлі. Відкриті торги. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Квітень 2018р.  

9. Примітки. Перелік та кількість найменувань наведені у Додатку 3 до тендерної пропозиції. 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _20.04.2018_ № _33_. 

 

 

Голова тендерного комітету                  ________________                    С.С.Солона 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

     М.П.  

Секретар тендерного комітету              ________________                     О.П.Безух 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 
 

 

 
 

 

 
 

 

РІЧНИЙ ПЛАН                                                                                                                                                          

закупівель на 2018 рік (зі змінами) 

 

1.Найменування замовника*. Комунальна установа «Міська клінічна лікарня  №2». 

2.  Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 05498648. 

3.  Конкретна назва предмета закупівлі. Лікарські засоби (АДРЕНАЛІН (Епінефрин 

(Epinephrine)), АЗИТРОМІЦИН (Азитроміцин (Azithromycin)), АМІАК (Аміаку розчин 

концентрований (Ammonia)), АМІНАЗИН (Хлорпромазин (Chlorpromazine)), АМІОДАРОН 

(Аміодарон (Amiodarone)), АМЛОДИПІН (Амлодипін (Amlodipin)), АМЛОДИПІН 

(Амлодипін (Amlodipin)), АМОКСИЛ - К 625 (Amoxicillin and enzyme inhibitor (Амоксицилін 

+ клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid))), АМОКСИЛ - К (Amoxicillin and 

enzyme inhibitor (Амоксицилін + клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid))), 

АМПІЦИЛІН (Ампіцилін (Ampicillin)), АНАЛЬГІН (Метамізол натрію (Metamizole sodium)), 

АТЕРОКАРД (Клопідогрель (Clopidogrel)), АТРАКУРІУМ (Атракуріум (Atracurium)), 

АТРОГРЕЛ (Клопідогрель (Clopidogrel)), АТРОПІН (Атропін (Atropine)), АЦЕКОР КАРДІО 

(Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)), АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА 

(Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)), АЦИКЛОВІР (Ацикловір (Aciclovir)), 

БАКТОКЛАВ (Amoxicillin and enzyme inhibitor (Амоксицилін + клавуланова кислота 

(Amoxicillin + Clavulanic acid))), БЕКЛАЗОН-ЕКО (Беклометазон (Beclometasone)), 

БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН (Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)), БЕРЛІПРИЛ® 5 (Еналаприл 

(Enalapril)), БЕТАДИН® (Повідон-йоду (Povidone-iodine)), БЕТАДИН® (Повідон-йоду 

(Povidone-iodine)), БЕТАДИНЕ® (Повідон-йоду (Povidone-iodine)), БЕТАМЕТАЗОН 

(Бетаметазон (Betamethasone)), БІПРОЛОЛ (Бісопролол (Bisoprolol)), БІ-СЕПТ® 

(Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole and Trimethoprim)), БІСОПРОЛ 

(Бісопролол (Bisoprolol)), БІСОПРОЛОЛ (Бісопролол (Bisoprolol)), ВЕРАПАМІЛ (Верапаміл 

(Verapamil)), ВОДА ДЛЯ ІН`ЄКЦІЙ (Вода для ін’єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for 

injection)), ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ (Medicinal charcoal (Вугілля активоване (Аctivated 

charcoal))), ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ (Medicinal charcoal (Вугілля активоване (Аctivated 
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charcoal))), ГЕМОТРАН® (Транексамова кислота (Tranexamic acid)), ГЕНТАМІЦИНУ 

СУЛЬФАТ (Гентаміцин (Gentamicin)), ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ (Гідрокортизон 

(Hydrocortisone)), ГЛІБЕНКЛАМІД (Глібенкламід (Glibenclamide)), ГЛЮКОЗА (Глюкоза 

(Glucose)), ГЛЮКОЗА (Глюкоза (Glucose)), ДЕКСАМЕТАЗОН (Дексаметазон 

(Dexamethasone)), ДЕКСАМЕТАЗОН (Дексаметазон (Dexamethasone)), ДЕПАКІН ХРОНО 

500 мг (Вальпроєва кислота / Вальпроат натрію (Valproic acid / Sodium valproate)), 

ДИКЛОФЕНАК (Диклофенак (Diclofenac)), ДИКЛОФЕНАК (Диклофенак (Diclofenac)), 

ДИТИЛІН (Суксаметоній (Suxamethonium)), ДІАГЛІЗИД® MR (Гліклазид (Gliclazide)), 

ДІАФОРМІН (Метформін (Metformin)), ДІАФОРМІН (Метформін (Metformin)), 

ДІАФОРМІН (Метформін (Metformin)), ДРОТАВЕРИН (Дротаверин (Drotaverine)), 

ЕНАЛАПРИЛ (Еналаприл (Enalapril)), ЕНАЛАПРИЛ (Еналаприл (Enalapril)), 

ЕНАЛАПРИЛ (Еналаприл (Enalapril)), ЕУФІЛІН (Теофілін (Theophylline)), ІЗОКЕТ® 

(Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)), ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ НОРМАЛЬНИЙ 

(Immunoglobulins, normal human, for extravascular adm.(Імуноглобулін людини нормальний 

(Normal immunoglobulin))), ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ (Повідон-йоду (Povidone-iodine)), 

КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ (СТАБІЛІЗОВАНИЙ) (Кальцію глюконат (Calcium gluconate)), 

КАРБАМАЗЕПІН (Карбамазепін (Carbamazepine)), КАРБІДОПА І ЛЕВОДОПА (Levodopa 

and decarboxylase inhibitor (Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa))), КАРВЕДИЛОЛ 

(Карведилол (Carvedilol)), КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ (Кислота ацетилсаліцилова 

(Acetylsalicylic acid)), КАРДІСЕЙВ (Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)), 

КЛЕКСАН® (Еноксапарин (Enoxaparin)), КЛЕКСАН® (Еноксапарин (Enoxaparin)), 

КЛОСАРТ® (Лозартан (Losartan)), КЛОФЕЛІН (Клонідин (Clonidine)), КОРДАРОН 

(Аміодарон (Amiodarone)), КРЕОН® 10000 (Multienzymes (lipase, protease etc.) (Ферменти 

підшлункової залози (Pancreatic enzymes))), ЛЕВОМІЦЕТИН (Хлорамфенікол 

(Chloramphenicol)), ЛЕВОФЛОКСАЦИН (Левофлоксацин (Levofloxacin)), 

ЛЕВОФЛОКСАЦИН (Левофлоксацин (Levofloxacin)), ЛІДОКАЇН (Лідокаїн (Lidocaine)), 

ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД (Лідокаїн (Lidocaine)), ЛІНЕЗОЛІДИН (Лінезолід (Linezolid)), 

ЛОПЕРАМІД (Лоперамід (Loperamide)), ЛОРАТАДИН (Лоратадин (Loratadine)), 

ЛОРАТАДИН (Лоратадин (Loratadine)), МАГНІЮ СУЛЬФАТ (Магнію сульфат (Magnesium 

sulfate)), МАГНІЮ СУЛЬФАТ (Магнію сульфат (Magnesium sulfate)), МАНІНІЛ® 5 

(Глібенкламід (Glibenclamide)), МАНІТ (Маніт (Mannitol)), МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000 

(Multienzymes (lipase, protease etc.) (Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes))), 

МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000 (Multienzymes (lipase, protease etc.) (Ферменти підшлункової залози 

(Pancreatic enzymes))), МЕТАМІН (Метформін (Metformin)), МЕТОКЛОПРАМІД 

(Метоклопрамід (Metoclopramide)), МЕФАРМІЛ® (Метформін (Metformin)), МІКОНАЗОЛ 

(Міконазол (Miconazole)), НАТРІЮ ХЛОРИД (Натрію хлорид (Sodium chloride)), НАТРІЮ 

ХЛОРИД (Натрію хлорид (Sodium chloride)), НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН (Натрію хлорид 

(Sodium chloride)), НОВОСТЕЗИН СПІНАЛ ХЕВІ (Бупівакаїн (Bupivacaine)), НОРМОЛАКТ 

(Лактулоза (Lactulose)), ОКСИТОЦИН (Окситоцин (Oxytocin)), ОМЕПРАЗОЛ (Омепразол 

(Omeprazole)), ОНДАНСЕТРОН (Ондансетрон (Ondansetron)), ОНДАНСЕТРОН 

(Ондансетрон (Ondansetron)), ПАНКРЕАТИН 8000 (Multienzymes (lipase, protease etc.) 

(Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes))), ПАРАЦЕТАМОЛ (Парацетамол 

(Paracetamol)), ПІАРОН (Парацетамол (Paracetamol)), ПРЕДНІЗОЛОН (Преднізолон 

(Prednisolone)), ПРОЗЕРИН (Неостигмін (Neostigmine)), РАНІТИДИН (Ранітидин 

(Ranitidine)), РЕФОРТАН® 130 (Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)), 

РИФАМПІЦИН (Рифампіцин (Rifampicin)), РІНАЗАЛ (Ксилометазолін (Xylometazoline)), 

САЛЬБУТАМОЛ-ІНТЕЛІ (Сальбутамол (Salbutamol)), САЛЬБУТАМОЛ-НЕО 

(Сальбутамол (Salbutamol)), СЕМЛОПІН® (Амлодипін (Amlodipine)), СЕНАДЕКСИН (Senna 

glycosides (Сена (Senna))), СЕПТИЛ ПЛЮС (Етанол (Ethanol)), СЕПТИЛ (Етанол (Ethanol)), 

СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР (Будесонід + Формотерол (Formoterol and budesonide)), 

СТРЕПТОМІЦИН (Стрептоміцин (Streptomycin)), ТАМІФЛЮ (Озельтамівір (Oseltamivir)), 

ФАРМАДИПІН® (Ніфедипін (Nifedipine)), ФАРМАЗОЛИН® (Ксилометазолін 

(Xylometazoline)), ФЛУКОНАЗОЛ (Флуконазол (Fluconazole)), ФЛУКСЕН (Флуоксетин 

(Fluoxetine)), ФЛУКСЕН (Флуоксетин (Fluoxetine)), ФУРОСЕМІД (Фуросемід (Furosemide)), 

ХЛОРГЕКСИДИНУ (Хлоргексидин (Chlorhexidine)), ЦЕФАЗОЛІН (Цефазолін (Cefazolin)), 

ЦЕФЕПІМ (Цефепім (Cefepime)), ЦЕФОТАКСИМ (Цефотаксим (Cefotaxime)), 

ЦЕФТРІАКСОН (Цефтріаксон (Ceftriaxone)), ЦИПРОФЛОКСАЦИН (Ципрофлоксацин 

(Ciprofloxacin)), ЦІАНОКОБАЛАМІН (ВІТАМІН В12) (Ціанокобаламін (Cyanocobalamin))). 



4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021:2015 (CPV) код 

33600000-6 – Фармацевтична продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2282. 

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

389907 гривень 50 копійок з ПДВ (Триста вісімдесят дев'ять тисяч дев’ятсот сім гривень 50 

копійок з ПДВ). 

7. Процедура закупівлі. Відкриті торги. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Квітень 2018р.  

9. Примітки. Перелік та кількість найменувань наведені у Додатку 3 до тендерної пропозиції. 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _20.04.2018_ № _33_. 

 

 

Голова тендерного комітету                  ________________                    С.С.Солона 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

     М.П.  

Секретар тендерного комітету              ________________                     О.П.Безух 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН                                                                                                                                                          

закупівель на 2018 рік (зі змінами) 

 

1.Найменування замовника*. Комунальна установа «Міська клінічна лікарня  №2». 

2.  Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 05498648. 

3.  Конкретна назва предмета закупівлі. Наркотичні та психотропні лікарські засоби, 

прекурсори (Морфін Калцекс (Морфін (Morphine)), Діазепекс (Діазепам (Diazepam)), 

Діазепекс (Діазепам (Diazepam)), Фентаніл Калцекс (Фентаніл (Fentanyl)), Кетамін (Кетамін 

(Ketamine))). 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021:2015 (CPV) код 

33600000-6 – Фармацевтична продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2282. 

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

41474 гривні 27 копійок з ПДВ (Сорок одна тисяча чотириста сімдесят чотири гривні 27 

копійок з ПДВ). 

7. Процедура закупівлі. Переговорна. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Квітень 2018р.  

9. Примітки. Відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі” № 922-VIII від 25.12.2015 

ст.35 ч.2 п.4. 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _20.04.2018_ № _33_. 

 

 

Голова тендерного комітету                  ________________                    С.С.Солона 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

     М.П.  

Секретар тендерного комітету              ________________                     О.П.Безух 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 
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РІЧНИЙ ПЛАН                                                                                                                                                          

закупівель на 2018 рік (зі змінами) 

 

1.Найменування замовника*. Комунальна установа «Міська клінічна лікарня  №2». 

2.  Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 05498648. 

3.  Конкретна назва предмета закупівлі. Стерильні розчини (Аміак (Аміаку розчин 

концентрований (Ammonia)), Натрію хлорид (Натрію хлорид (Sodium chloride)), Натрію 

хлорид (Натрію хлорид (Sodium chloride))). 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021:2015 (CPV) код 

33600000-6 – Фармацевтична продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2282. 

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

27100 гривень 72 копійки з ПДВ (Двадцять сім тисяч сто гривень 72 копійки з ПДВ). 

7. Процедура закупівлі. Переговорна. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Квітень 2018р.  

9. Примітки. Відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі” № 922-VIII від 25.12.2015 

ст.35 ч.2 п.4. 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _20.04.2018_ № _33_. 

 

 

Голова тендерного комітету                  ________________                    С.С.Солона 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

     М.П.  

Секретар тендерного комітету              ________________                     О.П.Безух 
                                                                          (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 
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