
Річний план закупівель 
(із змінами)

Комунальний заклад охорони здоров я обласний госпіталь для інвалідів війни
код ЄДРПОУ 02003617

КЗОЗ Обласного госпіталю для інвалідів війни на 2015 р.
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Примітка
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код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
(Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.29- 
00.00))

2210
141016 (сто сорок одна тисяча шістнадцять) грн. 50 

коп. в т.ч. ПДВ Відкриті торги лютий 2015 р.

код 32.50.1 - інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні (Інструменти і прилади 
медичні, хірургічні та стоматологічні (32.50.13-11.00))

2220

•
299581 (двісті дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот 

вісімдесят одна) грн. 50 коп. в т.ч. ПДВ. Відкриті торги лютий 2015 р.

код 10.51.4 - сир сичужний та кисломолочний сир 
(Сир сичужний та кисломолочний сир) 2230 166413 (сто шістдесят шість тисяч чотириста 

тринадцять) грн. в т.ч. ПДВ Відкриті торги лютий 2015 р.

код 10.12.2 - м'ясо свійської птиці, заморожене (М'ясо 
свійської птиці, заморожене (10.12..20-13.00))

2230 283920 (двісті вісімдесят три тисячі дев'ятсот двадцять) 
грн. в т.ч. ПДВ Відкриті торги лютий 2015 р.

код 10.71.1 - вироби хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (Вироби 
хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, 
нетривалого зберігання (10.71.11-00.90))

2230 199713 (сто дев'яносто дев'ять тисяч сімсот тринадцять) 
грн. 15 коп. вт.ч. ПДВ Відкриті торги лютий 2015 р.

код 10.11.1 - м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, 
кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи 
охолоджене (М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, 
кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи 
охолоджене (10.11.11-40.00))

2230 368550 (триста шістдесят вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят) 
грн.в т.ч ПДВ Відкриті торги

1

лютий 2015 р.

код 10.20.1 - продукція рибна, свіжа, охолоджена чи 
заморожена (Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи 
заморожена (10.20.13-30.00))

2230 228637 (двісті двадцять вісім тисяч шістсот тридцять 
сім) грн. 50 коп. в т. ч ПДВ Відкриті торги лютий 2015 р.

код 10.51.3 - масло вершкове та молочні пасти (Масло 
вершкове та молочні пасти (10.51.30-30.00)) 2230 149467 (сто сорок дев'ять тисяч чотириста шістдесят 

сім) грн. 50 коп. в т.ч. ПДВ Відкриті торги лютий 2015 р.



код 35.30.1 - П ара та  гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води (П остачання пари та  гарячої води 
трубопроводами) (35.30.12-00.00 )

2271
1354633 (один мільйон триста п’ятдесят чотири тисячі 

шістсот тридцять три) грн. 70 коп. в т.ч ПДВ
П ереговорна

процедура
гр у д ен ь  2014  р.

код 35.12.1 - передавання електричної енергії 
(35.12.10-00.00)

2273
434290 (чотириста тридцять чотири тисячі двісті 

дев’яносто) грн. в т. ч. ПДВ
П ереговорна

процедура
груден ь  2014  р.

код 33.22.1 - розподіляння газоподібного палива 
трубопроводами (3 5 .2 2 .1 0 -0 0 .0 0 )

22 7 4
192718 (сто дев’яносто дві тисячі сімсот вісімнадцять) 

грн. 87 коп. в т.ч. ПДВ
П ереговорна

процедура
гр у д ен ь  20 1 4  р.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступ, головного лікаря з економічних питань

Секретар комітету з конкурсних торгів

економіст з фінансової роботи ДІДІВ/ 1
уА? А)\ 

4 ^ 02003617/  о /

від 17.02.2015 р. 
Пр № 4

Обозна Є. Г.

Рождественська В. Г.
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