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грн.

предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для

бюджетних
установ)

Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедур

а
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

і 2 3 4 5 6
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 7710,00 (Сім тисяч сімсот десять) грн додати

код ДК 016:2010 - 22.23.1 Вироби пластмасові для 
будівництва; підкладка і покриви на підлогу, тверді, не 
пластикові ((код СРУ ДК 021:2015 - 44221000-5 Вікна, двері 
та супутні вироби, 44112000-8 Будівельні конструкції різні, 
44115000-9 Будівельна фурнітура, 44411000-4 Санітарна 
техніка (ліноліум, вікна металопластикові, жалюзі, ванни, 
умивальники, унітази, сидіння та накривки до унітазів, зливні 
бачки й подібні санітарно-технічні вироби, пластмасові)) 2210

•

(Тридцять три тисячі двісті шістдесят 
33269,00 дев'ять) грн. додати

Пакет документів з медичного супроводу 2210 273,60 (Двісті сімдесят три) грн.60коп. _ _ додати

код ДК 016:2010 - 26.51.5 Прилади для контролювання інших 
фізичних характеристик (код СРУ ДК 021:2015 -33150000-6 
Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та 
фізичної терапії) 2220 1000,00 (Одна тисяча) грн. додати

код ДК 016:2010 - 32.50.1 Інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні ( (код СРУ ДК 021:2015- 
Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та 
фізичної терапії)

2220
(Чотирнадцять тисяч триста сорок вісім) 

14348,00 грн. додати

код ДК 016:2010 - 10.39.1 Плоди та овочі, оброблені та 
законсервовані, крім картоплі (код СРУ ДК 021:2015 - 
15331000-7 Оброблені овочі) 2230 3000,00 (Три тисячі)грн. додати

код ДК 016:2010 - 10.84.3 Сіль харчова (код СРУ ДК 021:2015 
- 15872000-1 Трави та спеції) 2230

♦
1000,00 (Одна тисяча) грн. додати



код ДК 016:2010 - 33.19.1 Ремонтування іншого устаткування 
(код СРУ ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування медичного та хірургічного 
обладнання) 2240 3500,00 (Три тисячі п'ятсот) грн. додати

код ДК 016:2010 - 58.29.3 Програмне забезпечення як 
завантажні файли (код СРУ ДК 021:2015 79121100-9 
Консультаційні послуги з питань авторських прав на 
програмне забезпечення) 2240 1500,00 (Одна тисяча п'ятсот) грн. додати

Капітальний ремонт прибудови анестезіологічного відділення 
(стаціонару) 3132 199995,00

(Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто 
дев'яносто п'ять) грн. додати

Капітальний ремонт внутрібудінкових систем 
електропостачання, теплопостачання і внутрішніх приміщень 
стаціонарного відділення 3132 874347,00

(Вісімсот сімдесят чотири тисячі триста 
сорок сім) грн додати

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07.07.2016 № 5.8
-

код ДК 016:2010 - 22.23.1 Вироби пластмасові для 
будівництва; підкладка і покриви на підлогу, тверді, не 
пластикові ((код СРУ ДК 021:2015 - 44221000-5 Вікна, двері 
та супутні вироби, 44112000-8 Будівельні конструкції різні, 
44115000-9 Будівельна фурнітура, 44411000-4 Санітарна 
техніка (ліноліум, вікна металопластикові, жалюзі, ванни, 
умивальники, унітази, сидіння та накривки до унітазів, зливні 
бачки й подібні санітарно-технічні вироби, пластмасові)) 2210 15374,00

«

(П'ятнадцять тисяч триста сімдесят чотири) 
грн. додати

код ДК 016:2010 -23.61.1 Вироби з бетону для будівництва 
(код СРУ ДК 021:2015 -44113000-5 Матеріали для 
будівництва доріг) 2210 2700,00 (Дві тисячі сімсот) 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 - 
34310000-3 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 4000,00 (Чотири тисячі) 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 625,00 (Шістсот двадцять п'ять) грн. додати



код ДК 2016:2010 - 20.13.3 Солі металів галоїдні; гіпохлорити, 
хлорати й перхлорати ( код СРУ ДК 021:2015 - 24311200-9 
Галогени, 33692000-7 Медичні розчини, 33621000-9 Лікарські 
засоби для лікування захворювань крові й органів 
кровотворення (раствори)) 2220 12000,00 (Дванадцять тисяч) 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 - 20.14.2 Спирти, феноли, фенолоспирти та 
їхні галогено-, сульфо-, нітрони нітрозопохідні; спирти жирні 
технічні ( код СРУ ДК 021: 2015 -24322000-7 Спирти, феноли, 
фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; 
жирні промислові спирти) 2220 5000,00 (П'ять тисяч) грн. додати
код ДК 016:2010 - 20.15.2 Хлорид амонію; нітрити (код СРУ 
ДК 021: 2015 -33693000-4 Інші лікарські засоби (раствори)) 2220 3000,00 (Три тисячі) грн. додати
код ДК 016:2010 - 21.10.2 Лізин, глутамінова кислота та їхні 
солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; 
фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин 
(код СРУ ДК 021:2015 -33622000-6 Лікарські засоби для 
лікування захворювань серцево-судинної системи, 33661000-1 
Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи, 
33632000-9 Лікарські засоби для лікування захворювань 
опорно-рухового апарату, 33675000-2 Антигістамінні засоби 
для системного застосування, 33631000-2 Лікарські засоби 
для лікування дерматологічних захворювань, 33674000-5 
Препарати проти кашлю та застуди, 33612000-3 Лікарські 
засоби для лікування функціональних розладів шлунково- 
кишкового тракту, 33673000-8 Лікарські засоби для лікування 
обструктивних захворювань дихальних шляхів, 33693000-4

•

Інші лікарські засоби) 2220 20000,00 (Двадцять тисяч) грн. - - додати
код ДК 016:2010 - 22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу 
з вулканізованої іуми (крім виготовлених з твердої гуми) ((код 
СРУ 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали (хірургічні 
рукавички)) 2220 10000,00 (Десять тисяч) грн. додати
код ДК 016:2010 - 10.12.2 М'ясо свійської птиці, заморожене 
((код СРУ ДК 021:2015 - 15112000 -6 М’ясо свійської птиці ( 
тушки курей)) 2230 15000,00 (П'ятнадцять тисяч ) грн. додати
код ДК 016:2010- 10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти 
(код СРУ ДК 021:2015 - 15530000-2 Вершкове масло) 2230 2500,00 (Дві тисячі п'ятсот) грн 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



код ДК 016:2010 - 10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські 
та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання ((код СРУ 
ДК 021:2015 - 15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені 
хлібобулочні та кондитерські вироби (хліб)) 2230 41600,00 (Сорок одна тисяча шістсот) грн. додати
код ДК 016:2010 - 10.81.1 Цукор-сирець, тростинний і 
очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса 
(код СРУ ДК 021:2015 -15831000-2 Цукор) 2230 10000,00 (Десять тисяч) грн. додати

код ДК 016:2010 - 45.20.1 Технічне обслуговування та 
ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних 
засобів (код СРУ ДК 021:2015 50112000-3 Послуги з ремонту 
і технічного обслуговування автомобілів) 2240 9880,00 (Дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят) грн. додати
код ДК 016:2010 - 58.29.3 Програмне забезпечення як 
завантажні файли (код СРУ ДК 021:2015 79132100-9 Послуги 
із засвідчення справжності електронних підписів (надання 
послуг електронноно цифрового підпису) 2240 " 1500,00 (Одна тисяча п'ятсот) грн. додати
код ДК 016:2010-61.10.1 Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень (послуги зв'язку) 61.10.4 Послуги з'язку 
інтернетом проводовими мережами ((код СРУ ДК 021:2015 
64200000-8 Телекомунікаційні послуги) 2240 7778,28

(Сім тисяч сімсот сімдесят вісім) грн. 28 
коп. додати

код дк и і ь и и  і и - Ь2.и і . і і юслуги щодо проектування та 
розробляння у сфері інформаційних технологій 
62.02.3 Послуги щодо технічної допомоги у сфері 
інформаційних технологій
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і 
програмного забезпечення (код СРУ ДК 021:2015 72220000-3 
Консультаційні послуги з питань систем та з технічних 
питань, 72200000-7 Послуги з програмування та 
консультаційні послуги з питань програмного забезпечення, 
72261000-2 Послуги з обслуговування програмного 
забезпечення) 2240 8120,00 (Вісім тисяч сто двадцять) грн. додати
код ДК 016:2010-71.11.2 Послуги архітектурні щодо будівель 
(код СРУ ДК 021:2015 71200000-ОПослуги з технічних 
випробувань, аналізу та консультування) 2240 27500,00 (Двадцять сім тисяч п'ятсот) грн. додати
код ДК 016:2010 - 74.90.2 Послуги професійні, технічні та 
комерційні, інші, н. в. і. у. (код СРУ ДК 021:2015 
71600000Послуги з технічних випробувань, аналізу та 
консультування) 2240 0,00 (Нуль) грн. додати код
Поточний ремонт покрівлі поліклінічного відділення КЗОЗ 
РТМО "Дергачівська ЦРЛ" 2240 70000,00 (Сімдесят 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 800,00 (Вісімсот) грн. додати



код ДК 016:2010 - 32.50.1 Інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні (код СРУ ДК 021:2015 33191000- 
5 Обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно- 
гігієнічне) 3110 120000,00 (Сто двадцять тисяч) грн. додати
код ДК 016:2010 - 28.25.1 Теплообмінники; установки для 
кондиціювання повітря непобутові, непобутове холодильне та 
морозильне устатковання(код СРУ ДК 021:2015 33191000-5 
Обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно- 
гігієнічне) 3110 7000,00 (Сім тисяч)грн. додати
код ДК 016:2010 - 28.30.4 Косарки для газонів, парків, 
спортивних майданчиків (код СРУ ДК 021:2015 16311000-8 
Г азонокосарки) 3110 2800,00 (Дві тисячі вісімсот)грн. додати
код ДК 016:2010 - 27.51.1 Холодильники та морозильники; 
машини пральні; електроковдри; вентилятори (код СРУ ДК 
021:2015 42500000-1 Охолоджувальне та вентиляційне 
обладнання) 3110 8700,00 (Вісім тисяч сімсот) грн. додати
код ДК 016:2010 - 26.20.1 Машини обчислювальні, частини та 
приладдя до них (код СРУ ДК 021:2015 30200000-1 
Комп’ютерне обладнання та приладдя) 3110 26000,00 (Двадцять шість тисяч) грн. додати

Технічний нагляд за капітальним ремонтом 3132 23365,93
(Двадцять три тисячі триста шістдесят 

п'ять) грн. 93 коп. додати
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Голова комітету з конкурсних торгів Грінченко В.В. 

(прізвище, ініціали)


