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Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура
закупівлі

Орієнтовний 
початок проведення 
процедури закупівлі

Примітки 
(Сума договору, грн., 

тощо)

1 2 3 4 5 6

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші 
речовини людського чи тваринного походження, н. в. і. у. 

(код ДК 016-2010: 21.10.6)
2220

657 428,18 грн (шістсот п'ятдесят сім тисяч чотириста 
двадцять вісім гривень 18 коп ), (з ПДВ)

відкриті торги лютий

Лактони, н.в.і.у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро
атомом (-ами) азоту, що мають у структурі 

неконденсоване піразинове кільце, піримідинове кільце, 
піперазольне кільце чи фенотіазинову кільцеву систему 

без подальшої конденсації; гідантоїн та його похідні; 
сульфонаміди (код ДК 016-2010: 21.10.3)

2220
236 689,35 грн (двісті тридцять шість тисяч шістсот 

вісімдесят дев'ять гривень 35 коп ), (з ПДВ)
відкриті торги лютий

Ліки (3 лоти) (ДК 016-2010: 21.20.1) 
лот№  1 - Ліки з умістом пеніциліну та інших 

антибіотиків,
лот № 2 - Ліки, з умістом гормонів, але не антибіотиків, 
лот № 3 - Ліки, з умістом алкалоїдів або їхніх похідних, 

але не гормонів чи антибіотиків

2220
4 088 272,00 грн (чотири мільйони вісімдесят вісім тисяч 

двісті сімдесят дві гривні 00 коп ), (з ПДВ)
відкриті торги лютий

Ліки (4 лоти) (ДК 016-2010: 21.20.1) 
лот№  1 - Інфузійні розчини, 

лот № 2 - Ліки з умістом пеніциліну та інших 
антибіотиків, 

лот№  3 - Добутамін гідрохлорид, 
лот№  4 - Кардіоплегічний розчин

2220
4 242 938,95 грн (чотири мільйони двісті сорок дві тисячі 

дев'ятсот тридцять вісім гривень 95 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги лютий

Препарати фармацевтичні, інші (код ДК 016-2010: 
21.20.2)

2220
5 431 188,00 грн (п'ять мільйонів чотириста тридцять одна 

тисяча сто вісімдесят вісім гривень 00 коп ), (з ПДВ)
відкриті торги лютий



Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші (4 
лоти), (шовний матеріал), (ДК 016-2010: 32.50.5) 

лот№  1 -  Шовні матеріали для оперативних втручань зі 
штучним кровообігом, 

лот № 2 -  Шовні матеріали для оперативних втручань 
аорто-коронарного шунтування та протезування клапанів 

серця,
лот№  3 -  Матеріали для тимчасової кардіостимуляції, 
лот № 4 -  Шовні матеріали для оперативних втручань, 

інші

2220
6 924 670,00 грн (шість мільйонів дев'ятсот двадцять 

чотири тисячі шістсот сімдесят гривень 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги березень

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 
атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване 

піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне 
кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої 

конденсації; гідантоїн та його похідні; сульфонаміди 
(наркотичні, психотропні засоби), (ДК 016-2010: 21.10.3)

2220
1131 920,23 грн (один мільйон сто тридцять одна тисяча 

дев'ятсот двадцять гривень 23 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги березень

Ліки, (ДК 016:2010-21.20.1) 2220
2 249 463,00 грн (два мільйони двісті сорок дев'ять тисяч 

чотириста шістдесят три гривні 00 коп.),
(з ПДВ)

відкриті торги березень

Інструменти і прилади медичні хірургічні та 
стоматологічні (3 лоти), (ДК 016-2010:32.50.1) 

лот№1 -  Шприці та пристрої для переливання крові, 
лот №2 -  Витратні матеріали для ШВЛ, 

лот№ 3 — Інші витратні матеріали

2220
10 606 057,81 грн (десять мільйонів шістсот шість тисяч 

п'ятдесят сім гривень 81 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги березень

Пестициди та інші агрохімічні продукти (дезінфікуючі та 
миючі засоби), (ДК 016:2010 -  20.20.1)

2220
1 700 000,00 грн (один мільйон сімсот тисяч гривень 00 

коп.), (з ПДВ)
відкриті торги лютий

Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми 
(крім виготовлених з твердої гуми), (рукавички хірургічні, 

медичні), (2 лоти), (ДК 016-2010:22.19.6) 
л от№  1 -  Рукавички хірургічні, 

лот№  2 -  Рукавички медичні оглядові

2220
2 623 592,92 грн (два мільйони шістсот двадцять три 
тисячі п'ятсот дев'яносто дві гривні 92 коп.), (з ПДВ)

відкриті торги березень

Гази промислові (гази медичні), (код ДК 016-2010: 
20.11.1)

2220
413 570,00 грн (чотириста тринадцять тисяч п'ятсот 

сімдесят гривень 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги березень

Препарати фармацевтичні інші (матеріали 
перев’язувальні), (ДК 016:2010-21 .20 .2)

2220
1 433 807,49 грн (один мільйон чотириста тридцять три 

тисячі вісімсот сім грн 49 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги березень



Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 
стоматологічні 

(комплекти для коронарографії та оксигенатори), (3 
лоти), (код ДК 016-2010 : 32.50.1) 

лот№  1 -  Комплекти для коронарографії з 
трансрадіальним доступом 

лот № 2 -  Оксигенатори для оперативного втручання зі 
штучним кровообігом, 

лот № 3 -  Оксигенатор для тривалого штучного 
кровообігу

2220 5 000 000,00 грн (п'ять мільйонів гривень 00 коп.), (з ПДВ) відкриті торги березень

Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н.в.і.у 
(перекис водню), (ДК 016-2010 :20.13.6)

2220
197 640,00 грн (сто дев'яносто сім тисяч шістсот сорок 

гривень 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги березень

Всього: 2220 46 937237,93

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 
(послуги з харчування для лікувально-профілактичних 

закладів), (ДК 016-2010:56.29.1)
2230

1 795 350,00 грн (один мільйон сімсот дев'яносто п'ять 
тисяч триста п'ятдесят гривень 00 коп.), (без ПДВ)

відкриті торги грудень 2014 року

Всього: 2230 І 795350,00

Послуги пов’язані з особистою безпекою (послуги 3 
цілодобової охорони стаціонарних об’єктів), (ДК 016- 

2010:80.10.1)
2240

875 813,00 грн (вісімсот сімдесят п'ять тисяч вісімсот 
тринандять гривень 00 коп.), (з ПДВ)

відкриті торги грудень 2014 року

Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і 
хутряних виробів (послуги з прання медичної білизни), 

(код ДК 016:2010 - 96.01.1)
2240

533 632,00 грн (п'ятсот тридцять три тисячі шістсот 
тридцять дві гривні 00 коп.), (з ПДВ)

відкриті торги січень

Всього: 2240 1 409 445,00

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, (ДК 
016-2010-35 .30 .1)

2271
920 699,86 грн (дев’ятсот двадцять тисяч шістсот 

дев’яносто дев’ять гривень 86 коп.), (з ПДВ)

переговорна
процедура
закупівлі

січень

Всього: 2271
= tTgR а 920 т ’86

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.02.201,

Голова комітету з конкурсних торгів Шевче

Секретар комітету з конкурсних торгів Толстих М. В


