ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічногорозвитку
і торгівліУкраїни
15.09.2014 N 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ,

що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2016 рік КЗ «Шосткинська ЦРЛ», 01981514
(найменуваннязамовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі
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21.20.2 (33696000-5)Препарати фармацевтичні,
інші (Реактиви та контрастні речовини)

2220

20000,00

Листопад

20.13.3 (24312000-4) Солі металів галоїдні;
гіпохлорити, хлорати й перхлорати
(Галогенатиметалів; гіпохлорити, хлорати та
перхлорати)

2220

5000,00

Листопад

20.14.5 Сполуки сіркоорганічні та іншіорганічнонеорганічні
сполуки
;гетероциклічні
сполуки
(33611000-6 Лікарські засоби для нормалізації
кислотності; 33612000-3 Лікарські засоби для лікування
функціональних розладів шлунково-кишкового тракту;
33613000-0 Проносні засоби;33614000-7 Протидіарейні
засоби, засоби для лікування шлунково-кишкових
запалень / інфекцій; 33621000-9 Лікарські засоби для
лікування захворювань крові й органів кровотворення;
33622000-6
Лікарські
засоби
для
лікування
захворювань серцево-судинної системи)

2220

13000,00

Листопад

21.10.3 (33631300-5; 33661500-6) Лактони,
гетероциклічнісполукилише з гетеро-атомом(-ами)
азоту (Протипсоріазні засоби; Психолептичні засоби)

2220

7000,00

Листопад

21.20.1 (33600000-6) Ліки (Фармацевтична продукція)

2220

25000,00

Листопад

21.10.2 (33600000-6) Лізин, глутамінова кислота та
їхнісолі (Фармацевтичнапродукція)

2220

5000,00

Листопад

14.12.3 (33199000-1) Одяг робочий, інший (Одяг для
медичного персоналу)

2220

6000,00

Листопад

32.50.1 (33141000-0) Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні (Медичні матеріали
нехімічні та гематологічні одноразового застосування)

2220

19000,00

Листопад

33.12.1 (72200000-7) Ремонтування та технічне
обслуговування машин загальної призначеності
(Послуги з програмування та консультаційні
послуги з питань програмного забезпечення)

2240

5000,000

Листопад

45.20.1 (71631000-0)Технічне обслуговування та
ремонтування автомобілів і маловантажних
автотранспортних засобів (Послуги з навчання
персоналу)

2240

5000,00

Листопад

95.21.1 (50532000-3)Ремонтування побутової
електронної техніки (Послуги з ремонту і
технічного обслуговування електричної техніки,
апаратури та супутнього обладнання)

2240

5400,00

Листопад

62.01.2 (72200000-7)
Оригінали программного
забезпечення (Послуги з програмування та
консультаційні послуги з питань програмногоза
безпечення)

2240

3600,00

Листопад

86.90.1 (85100000-0)(79710000-4)(906700004)Послуги у сферіо хорони здоров’я, інші
(Послуги у сфері охорони здоров’я) (Охоронні

2240

38000,00

Листопад

послуги)(Послуги з дезінфікування та
дератизування міських і сільських територій)
95.11.1 (50312000-5)Ремонтуваннякомп’ютерів і
периферійногоустатковання
(Технічнеобслуговування і ремонт
комп’ютерногообладнання)

2240

6000,00

Листопад

Відшкодування за пільговими рецепти (ліки)

2730

40000,00

Листопад

Затверджений рішенням тендерного комітету від 09.11.2016р. N 124
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