
З М І Н И  Д О  Д О Д А Т К У  Д О  Р І Ч Н О Г О  П Л А Н У  З А К У П І В Е Л Ь
на 2016 рік

Комунальний заклад охорони здоров'я РТМО Дергачівська центральна районна лікарня, 02003095

грн.

предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для

бюджетних
установ)

Очікувана вартість предмета закупівлі
Процеду

ра
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6

код ДК 016:2010 - 22.29.2, 28.29.3 Канцелярське, 
креслярське та письмове придаддя (код СРУ ДК 
021:2015 - 22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє 
приладдя, 44424000-8 Швидкозшивачі та супутнє 
приладдя) 2210 0,00 (Нуль)грн. додати коди

Вивіска фасадна (код СРУ ДК 021:2015 -39154000-6 
Виставкове обладнання) 2210 560,00 (П'ятсот шістдесят) грн. додати

код ДК 016:2010 - 28.12.1 Устатковання силове 
гідравлічне та пневматичне, крім його частин (код СРУ 
ДК 021:2015 42121000-3 Гідравлічні чи пневматичні 
двигуни та мотори) 2210 374,00 (Триста сімдесят чотири) грн. додати

код ДК 016:2010 - 31.00.1 Меблі для сидіння та їхні 
частини (код СРУ ДК 021:2015 -39110000-6 Сидіння, 
стільці та супутні вироби і частини до них)

2210 8000,00 (Вісім тисяч)грн. додати

код ДК 016:2010 - 27.12.1,27.12.2, 27.12.3, 27.12.4 
Апаратура розподільча та керувальна електрична (код 
СРУ ДК 021:2015 - 31200000-8 Електророзподільна та 
контрольна аппаратура) 2210 495,00 (Чотириста дев'яносто п'ять) грн. додати

код ДК 016:2010 -23.51.1 Цемент (код СРУ ДК 021:2015 
- 44111200-3 Цемент) 2210 8600,00 (Вісім тисяч шістсот) грн. додати



код ДК 016:2010 - 22.19.7 Вироби з вулканізованої гуми, 
н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої гуми (код СРУ 
ДК 021:2015 - 19510000-4 Гумові вироби, 30192000-1 
Офісне приладдя (гумки)) 2210 204,47 (Двісті чотири )грн.47 коп. додати

код ДК 016:2010 - 20.11.1 Гази промислові (код СРУ ДК 
021:2015 -24110000-8 Промислові гази) 2220

(Тридцять чотири тисячі шістсот 
34668,00 шістдесят вісім) грн. додати

код ДК 016:2010 - 26.60.1 Устатковання радіологічне, 
електромедичне та електротерапевтичне устатковання 
(код СРУ ДК 021:2015 33185000-0 Слухові апарати) 2220

(Двадцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят 
22971,00 одна) грн. додати

код ДК 016:2010 - 23.52.2 Гіпс (код СРУ ДК 021:2015 
44921000-2 Вапняк і гіпс)

2220 367,41 (Триста шістдесят сім)грн.41коп. додати

код ДК 016:2010 - 10.51.5 Продукти молочні, інші (код 
СРУ ДК 021:2015 - 15510000-6 Молоко та вершки) 2230 5000,00 (П'ять тисяч) грн. додати

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.04.2016 № 5.3

код ДК 2016:2010 - 35.22.1 Розподіляння газоподібного 
палива трубопроводами (код СРУ ДК 021:2015 - 
65200000-5 Послуги з розподілу газу та супутні 
послуги) (послуги з розподілу природного газу) 2274 32,46 (Тридцять дві) грн. 46 коп. додати

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.04.2016 № 5.4

код ДК 016:2010 - 20.30.1 Фарби та лаки на основі 
полімерів, 20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з 
ними продукція; барвники художні та друкарські 
чорнила (код СРУ ДК 021:2015 - 44800000-8 Фарби, 
лаки, друкарська фарба та мастики) 2210 20805,00 (Двадцять тисяч вісімсот п'ять) грн. додати
код ДК 016:2010 - 22.11.1 Шини та камери Гумові нові 
(код СРУ ДК 021:2015 - 34350000-5 Шини для 
транспортних засобів великої та малої тоннажності) 2210

(Одна тисяча чотириста одинадцять) 
1411,00 грн. додати



код ДК 016:2010 - 22.19.7 Вироби з вулканізованої гуми, 
н. в. і. у.; гума тверда; вироби з твердої ґуми (код СРУ 
ДК 021:2015 - 19510000-4 Гумові вироби, 30192000-1 
Офісне приладдя (гумки)) 2210 1560,00 (Одна тисяча п'ятсот шістдесят) грн. додати
код ДК 016:2010 - 29.32.3 Частини та приладдя до 
моторних транспортних засобів, н. в. і. у. (код СРУ ДК 
021:2015 -3431000043 Двигуни та їх частини, 34320000- 
6 Механічні запасні частини, крім двигунів і частин 
двигунів, 34330000-9 - Запасні частини до вантажних 
транспортних засобів, фургонів та легкових 
автомобілів) 2210 1054,00 (Одна тисяча п'ятдесят чотири) грн. додати
код ДК 2016:2010 - 31.01.1 Меблі конторські/офісні та 
меблі для підприємств торгівлі (код СРУ ДК 021:2015 - 
39120000-9 Столи, серванти, письмові столи та 
книжкові шафи) 2210 1180,00 (Одна тисяча сто вісімдесят) грн. додати

код ДК 016:2010 -58.19.1 Послуги щодо видавання 
друкованої продукції, інші ((код СРУ ДК 021:2015 - 
22400000-4 Марки, чекові бланки, банкноти, 
сертифікати акцій, рекламні матеріали, каталоги та 
посібники, 22800000-8 Паперові чи картонні 
реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, 
швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські 
вироби, 22900000-9 Друкована продукція різна 
(виготовлення бланків, марки поштові, чекова книжка)) 2210 2000,00 (Дві тисячі) грн. додати

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.05.2016 № 5.5

код ДК 016:2010 - 26.20.1 Машини 
обчислювальньї,частини та приладдя для них (код СРУ 
ДК 021:2015 -30200000-1 Комп'ютерне обладнання та 
приладдя) 2210 2055,00 (Дві тисячі п'ятдесят п'ять) грн. додати
код ДК 016:2010 - 26.20.4 Частини та приладдя до 
обчислювальних машин ((код СРУ ДК 021:2015 - 
30125000-1 Частини та приладдя до фотокопіювальних 
апаратів (витратні та інші матеріали до комп’ютерної 
техніки та оргтехніки)) 2210 4000,00 (Чотири чисячі)грн. додати



код ДК 016:2010 - 27.12.1, 27.12.2, 27.12.3, 27.12.4 
Апаратура розподільча та керувальна електрична (код 
СРУ ДК 021:2015 - 31200000-8 Електророзподільна та 
контрольна аппаратура) 2210 193,00 (Сто дев'яносто три) грн. додати

код ДК 016:2010 - 20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати, 
фосфати і карбонати ( код СРУ ДК 021:2015 - 33661000- 
1 Лікарські засоби для лікування хвороб нервової 
системи, 33632000-9 Лікарські засоби для лікування 
захворювань опорно-рухового апарату, 33642000-2 
Гормональні препарати системної дії, крім статевих 
гормонів, 33621000-9 Лікарські засоби для лікування 
захворювань крові й органів кровотворення (наркоз))

2220 26361,00
(Двадцять шість тисяч триста 
шістдесят одна) грн. додати

код ДК 016:2010 - 20.13.5 Солі інших металів ( код СРУ 
ДК 021: 2015 - 33692000-7 Медичні розчини (раствори))

2220 16000,00 (Шістнадцять тисяч) грн. додати

код ДК 016:2010 - 20.14.5 Сполуки сіркоорганічні та 
інші органічно-неорганічні сполуки; гетероциклічні 
сполуки, н. в. і. у. ((код СРУ ДК 021: 2015 - 33621000-9 
Лікарські засоби для лікування захворювань крові й 
органів кровотворення (раствори)) 2220 4000,00 (Чотири тисячі) грн. додати

код ДК 016: 2010 - 21.10.3 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 СРУ ДК 021: 2015 - 33660000-4 Лікарські засоби 
для лікування хвороб нервової системи та захворювань 
органів чуття)

2220 0,06 (Нуль) грн, 06 коп. додати



код ДК 016:2010 - 21.20.2 Препарати фармацевтичні, 
інші ( (код СРУ 021:2015 -33650000-1 Загальні 
протиінфекційні засоби для системного застосування, 
вакцини, антинеопластичні засоби та імуномодулятори 
(вакцини), 33661000-1 Лікарські засоби для лікування 
хвороб нервової системи, 33620000-2 Лікарські засоби 
для лікування захворювань крові, органів 
кровотворення та захворювань серцево-судинної 
системи, 33617000-8 Мінеральні добавки, 33616000-1 
Вітаміни, 33141000-0 Медичні матеріали нехімічні та 
гематологічні одноразового застосування (вата), 
33693000-4 Інші лікарські засоби, 33696000-5 Реактиви 
та контрастні речовини, 33695000-8 Продукція 
медичного призначення, крім лікарських засобів))

2220 4000,00 (Чотири тисячі) грн. додати

код ДК 016:2010 - 22.19.6 Предмети одягу та аксесуари 
одягу з вулканізованої гуми (крім виготовлених з 
твердої гуми) ((код СРУ 021:2015 - 33140000-3 Медичні 
матеріали (хірургічні рукавички)) 2220 20000,00 (Двадцять тисяч) грн. додати

код ДК 016:2010 - 22.19.7 Вироби з вулканізованої Гуми, 
н. в. і. у.; гума тверда; вироби з твердої гуми (код СРУ 
021:2015 19510000-4 Гумові вироби) 2220 17000,00 (Сімнадцять тисяч) грн. додати

Поточний ремонт внутрішніх приміщень будівлі 
поліклінічного відділення (каб,№ 11 )КЗОЗ РТМО 
"Дергачівська ЦРЛ" 2240 48774,00

(Сорок вісім тисяч сімсот сімдесят 
чотири )грн. додати

код ДК 016:2010 - 26.70.1 Устаткування фотографічне 
та частини до нього (код СРУ ДК 021:2015 - 33111000-1 
Рентгенологічне обладнання) 3110 194980,00

(Сто дев'яносто чотири тисячі 
дев'ятсот вісімдесят) грн. додати

код ДК 016:2010 - 10.51.5 Продукти молочні, інші (код 
СРУ ДК 021:2015 - 15510000-6 Молоко та вершки)

2230 24000,00 (Двадцять чотири тисячі) грн. додати

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.05.2016 № 5.6



код ДК 016:2010 - 26.20.4 Частини та приладдя до 
обчислювальних машин ((код СРУ ДК 021:2015 - 
30125000-1 Частини та приладдя до фотокопіювальних 
апаратів (витратні та інші матеріали до комп’ютерної 
техніки та оргтехніки)) 2210 4665,00

( Чотири тисячі шістсот шістдесят 
п'ять ) грн. додати

код ДК 016:2010 - 58.14.1 Журнали та періодичні 
видання друковані (код СРУ ДК 021:2015 - 22200000-2 
Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні 
видання і журнали) 2210 420,00 (Чотириста двадцять) грн. додати

код ДК 016:2010 - 58.13.3 продаж рекламного місця в 
газетах (код СРУ ДК 021:2015 - 79800000-2(Друкарські 
та супутні послуги)(рекламно-інформаційні послуги з 
публікації) 2240 8000,00 (Вісім тисяч) грн. додати

код ДК 016:2010 -85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. 
і. у. (код СРУ ДК 021:2015 - 80400000-8 Послуги у сфері 
освіти для дорослих та інші освітні послуги) 2282 3800,00 (Три тисячі вісімсот) грн. додати

Капітальний ремонт внутрібудінкових систем 
електропостачання, теплопостачання і внутрішніх 
приміщень стаціонарного відділення 3132 99997,00

(Дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот 
дев'яносто сім)грн. додати

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.06.2016 № 5.7

Голова комітету з конкурсних торгів Грінченко В.В. 

(прізвище, ініціали)


