
                                                                                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства  

економічного розвитку і торгівлі 

України від 15.09.2014 № 1106 

 

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ  

на 2016 рік 

Комунального закладу «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер», 01994959 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  

 
Предмет закупівлі Код КЕКВ 

 (для бюджетн 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 
Процедура закупівлі Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
 

 

  09310000–5 (Електрична енергія) 

 

2273 2 288 736,00 грн.  

(два мільйони двісті 

вісімдесят вісім тисяч сімсот 

тридцять шість грн. 00 коп.) 

(в т. ч. ПДВ – 381 456,00) 

 

Переговорна 

процедура закупівлі 

 

Січень 

2016 року 

 

 

 35.30.1– пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 

води 

(09320000 – 8 – пара, гаряча вода та пов’язана продукція) 

послуги з постачання теплової енергії 

 

2271 4 438 140,00 грн. 

(чотири мільйони чотириста 

тридцять вісім тисяч сто 

сорок грн. ) 

(у т.ч. ПДВ – 739 690,00 грн.) 

Переговорна 

процедура закупівлі 

Січень  

2016 року 

 

 

21.20.2- препарати фармацевтичні, інші 

(33696000-5  -  реактиви та контрастні речовини) 

реактиви діагностичні : 

 лот 1- реактиви для  біохімічних досліджень – 14 

найменувань;  

лот 2  - реактиви для гематологічних досліджень – 7 

найменувань; 

лот 3 - реагенти до біохімічного аналізатора RESPONS 

920 – 3 найменувань; 

лот 4 - Розхідні та витратні матеріали до аналізатора 

електролітів крові закритого типу виробництва 

Instrumentation Laboratories: ILYTE – 2 найменування; 

лот 5 - реагенти до автоматичного хемілюмінесцентного 

аналізатора cobas 411e – 37 найменувань; 

 

 

 

 

 

2220 

 

 

 

 

750 000,00 грн. 

(сімсот п’ятдесят тисяч грн. 

00 коп.) 

(у т.ч. ПДВ – 125 000,00 грн.) 

 

 

 

 

 

Відкриті торги 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий  

2016 року 

 



 

21.10.5- провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та 

алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; 

антибіотики (33661000-1  - лікарські засоби для лікування 

хвороб нервової системи) наркотичні засоби 

 

2220 

 

549 000, 00 грн. 

 (п’ятсот сорок  дев’ять  

тисяч грн. 00 коп.) 

(у т.ч. ПДВ – 35915,89 грн.) 

 

 

Відкриті торги  

 

Лютий     

 2016 року 

 

33.13.1- ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устаткування (50421000-2 - 

послуги з ремонту і технічного обслуговування 

медичного обладнання) технічне обслуговування 

медичного обладнання: лот 1 – технічне обслуговування 

гамма-терапевтичних апаратів: АГАТ – Р1 – 2 од.; 

 лот 2 – технічне обслуговування гамма-камери для 

діагностики та лікування:  система Simbia_Т ОФЕКТ/КТ 

Simbia_Т  з технологією TruePoint SPEСТ/CT – 1 од.; 

 лот 3 – технічне обслуговування рентгенодіагностичного 

комплексу на 3 робочих місця  « OPERA T 30 cs » – 1 од.; 

лот 4 – технічне обслуговування рентгенодіагностичного 

комплексу «INDIascop – 01» - 1 од.;  

лот 5 – технічне обслуговування  апаратів ультразвукової 

діагностики: сканер ультразвуковий діагностичний 

«Voluson 730 Pro», сканер ультразвуковий діагностичний 

«Voluson 730 Expert» – по 1 од.; 

 лот 6 – технічне обслуговування системи рентгенівської 

мамографічної: «Performa-Stereo»  – 1 од.,  

лот 7 – технічне обслуговування автоматичного 

хемілюмінесцентного аналізатора cobas e 411 – 1 од.,  

лот 8 - технічне обслуговування автоматичного 

біохімічного аналізатора RESPONS 920 – 1 од.;  

лот 9 – технічне обслуговування оцифровувача 

рентгенівських зображень CR 30-X – 1 од.;  

лот 10- технічне обслуговування системи рентгенівської 

діагностичної мобільної  МАС 3- 1 од.;   

лот 11 - технічне обслуговування   мікрохвильового 

гістопроцесора HISTOS 3 – HISTOS 5 – 1 од.;   

лот 12 - технічне обслуговування  автоматичного 

ротаційного  мікротому ERM 3000 – 1 од.;  

лот 13 - технічне обслуговування кріостат-мікротому    

СМ 2850 – 1 од., лот 14- технічне обслуговування  і 

ремонтування  наркозного апарату «Leon» - 5 од. 

 

 

 

 

 

2240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440 000,00 грн. (чотириста 

сорок тисяч грн. 00 коп) 

(у т.ч. ПДВ – 73 333,33 грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкриті торги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

2016 року 

 

26.60.1 – устатковання радіологічне, електромедичне та 

електротерапевтичне устаткування (09344000-2 

радіоактивні ізотопи) джерело іонізуючого 

випромінювання із радіонуклідом кобальт-60 типу 

ГК60Т2(або еквівалент) 

 

3110 

 

700 000,00 грн. 

(сімсот тисяч грн. 00 коп.) 

 (у т.ч. ПДВ – 116 666,67 грн.) 

 

 

Відкриті торги  

 

Квітень 

2016 року 

 



28.22.1 - устатковання підіймальне та вантажне та 

частини до нього (42416000-5 підіймальні пристрої, 

скіпові підіймачі, підіймачі, ескалатори та пасажирські 

конвеєри) ліфт пасажирський 

 

3110 

 

470 000,00 грн. (чотириста 

сімдесят тисяч грн. 00 коп.) 

(у т.ч. ПДВ – 78 333,33 грн.) 

 

 

Відкриті торги 

 

Квітень 

2016 року 

 

33.13.1- ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устаткування (50421000-2 - 

послуги з ремонту і технічного обслуговування 

медичного обладнання) технічне обслуговування 

медичного обладнання: лот 1 – технічне обслуговування 

гамма-терапевтичних апаратів: АГАТ – Р1 – 2 од.; 

 лот 2 – технічне обслуговування гамма-камери для 

діагностики та лікування:  система Simbia_Т ОФЕКТ/КТ 

Simbia_Т  з технологією TruePoint SPEСТ/CT – 1 од.; 

 лот 3 – технічне обслуговування рентгенодіагностичного 

комплексу на 3 робочих місця  « OPERA T 30 cs » – 1 од.; 

лот 4 – технічне обслуговування рентгенодіагностичного 

комплексу «INDIascop – 01» - 1 од.;  

лот 5 – технічне обслуговування  апаратів ультразвукової 

діагностики: сканер ультразвуковий діагностичний 

«Voluson 730 Pro», сканер ультразвуковий діагностичний 

«Voluson 730 Expert» – по 1 од.; 

 лот 6 – технічне обслуговування системи рентгенівської 

мамографічної: «Performa-Stereo»  – 1 од.,  

лот 7 – технічне обслуговування автоматичного 

хемілюмінесцентного аналізатора cobas e 411 – 1 од.,  

лот 8 – технічне обслуговування оцифровувача 

рентгенівських зображень CR 30-X – 1 од.;  

лот 9- технічне обслуговування системи рентгенівської 

діагностичної мобільної  МАС 3- 1 од.;   

лот 10- технічне обслуговування  і ремонтування  

наркозного апарату «Leon» - 5 од. 

 

 

 

 

 

2240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375 000,00 грн. (триста 

сімдесят п’ять тисяч грн. 00 

коп) 

(у т.ч. ПДВ –62 500,00 грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкриті торги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень 

2016 року 

 

 Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.06.2016 № 22 

 Голова комітету з конкурсних торгів          Макарук І.М.         __       _______________ 

                                                                               (прізвище, ініціали)                              (підпис)    М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів        Криворог В.А.    ____       _______________ 

                                                                                  (прізвище, ініціали)                        (підпис)     


