ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ,
що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2016 рік КЗ «Шосткинська ЦРЛ», 01981514
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

1

Код КЕКВ
(для
бюджетни
х коштів)

2

32.50.5 (33141000-0) Вироби медичної та
хірургічної призначеності, інші (Медичні
матеріали нехімічні та гематологічні
одноразового застосування)

2220

26.51.5 (33124000-5) Прилади для
контролювання інших фізичних
характеристик (Апаратура та приладдя для
діагностики і рентгенодіагностики)

2220

17.12.7 (33695000-8) Папір та кортон
оброблені (Продукція медичного
призначення, крім лікарських засобів)

2220

20.11.1 (24111000-5) Гази промислові
(Водень, аргон, інертні гази, азот і
кисень)

2220

20.20.1 (33631000-2) Пестициди та
інші агрохімічні продукти(Лікарські
засоби для лікування дерматологічних
захворювань)(дез.засоби)

2220

21.10.5 (33616000-1 ) Провітаміни,
вітаміни та їхні похідні (Вітаміни )
21.10.5 (33661000-1) Провітаміни,
вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та
їхні похідні; антибіотики (Лікарські
засоби для лікування хвороб нервової
системи)

2220

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

3

Орієнтовн
ий
Процеду початок
ра
проведенн Примітки
закупівлі я
процедури
закупівлі

4

5

8100,00

Грудень

7300,00

Грудень

8400,00

Грудень

5000,00

Грудень

45000,00

Грудень

5000,00

Грудень

5000,00

Грудень

50000,00

Грудень

10000,00

Грудень

2220

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

2220

21.20.24 (33141110-4) Матеріали
перев’язувальні (Перев’язувальні
матеріали)

2220

6

10.62.1 (15623000-1) Крохмалі і
крохмалепродукти; цукор і цукрові
сиропи (Крохмалі)
20.14.7 (24322000-7) Продукти хімічні
органічні, основні, різноманітні
(Спирти, феноли, фенолспирти та їх
галогено-, сульфо-, нітро-,
нітрозопохідні; жирні промислові
спирти)
20.13.2 (24311000-7) Елементи хімічні;
кислоти та сполуки неорганічні
(Хімічні елементи, неорганічні
кислоти та сполуки)
20.13.3 (24312000-4)Солі металів
галоїдні; гіпохлорити, хлорати й
перхлорати (Галогенати металів;
гіпохлорити, хлорати та перхлорати)
20.14.1 (24321000-0) Вуглеводні та
їхні похідні (Вуглеводні)

2220

6600,00

Грудень

8000,00

Грудень

10000,00

Грудень

16000,00

Грудень

15000,00

Грудень

45000,00

Грудень

10000,00

Грудень

5000,00

Грудень

16400,00

Грудень

50000,00

Грудень

26000,00

Грудень

23600,00

Грудень

5000,00

Грудень

2220

2220

2220

2220

20.14.5 Сполуки сіркоорганічні та інші
органічно-неорганічні
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 серцевосудинної системи)

2220

20.14.6 (33600000-6) Ефіри, пероксиди,
епоксиди,
ацеталі
та
напівацеталі
органічні;
сполуки
органічні,
інші
(Фармацевтична продукція)

2220

21.10,1 (24311000-7) Кислота саліцилова, оацетилсаліцилова кислота, їхні солі та
естери (Хімічні елементи, неорганічні
кислоти та сполуки)

2220

21.10.3 (33631300-5; 33661500-6) Лактони,
гетероциклічні сполуки лише з гетероатомом(-ами) азоту (Протипсоріазні
засоби; Психолептичні засоби)

2220

21.20.1 (33600000-6) Ліки (Фармацевтична
продукція)

2220

22.22.1 (33141000-0) Тара пластмасова
(Медичні матеріали нехімічні та
гематологічні одноразового
застосування)

2220

21.10.2 (33600000-6)Лізин, глутамінова
кислота та їхні солі (Фармацевтична
продукція)

2220

20.59.1 (24931000-9) Фотопластинки й
фотоплівки, плівка для миттєвого друку;
фотохімікати та фотографічні незмішані
речовини (Фотопластини ти фотоплівки)

2220

22.19.6 (33141420-0) Предмети одягу та
аксесуари одягу з вулканізованої ґуми
(Хірургічні рукавички)

2220

23.19.2 (14820000-5;33190000-8; 38437000-7;
33790000-4) Скло технічне та інше скло (Скло;
Медичне обладнання та вироби медичного
призначення різні; Скляний посуд
лабораторного, санітарно-гігієнічного чи
фармацевтичного призначення;Лабораторні
піпетки та приладдя до них)

2220

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

2220

10.41.5 (15420000-8) Олії рафіновані
(Рафіновані олії та жири)
10.20.1 (15220000-6) Продукція рибна,
свіжа, охолоджена чи заморожена
(Риба, рибне філе та інше м’ясо риби
морожені)
10.51.3 (15530000-2) Масло вершкове
(Вершкове масло)
10.61.1 (15614000-5)Рис
напівобрушений чи повністю
обрушений, або лущений чи
дроблений (Рис оброблений)

10.81.1 (15830000-5)Цукор-сирець,
тростинний і очищений
тростинний чи буряковий цукор
(Цукор і супутня продукція)
10.83.1 (15863000-5) Чай і кава,
оброблені (Чай)
10.61.3 (15625000-5) Крупи, крупка,
гранули та інші продукти з зерна
зернових культур (Крупа манна)
10.12.2 (15112000-6) М’ясо свійської
птиці, заморожене (М’ясо свійської
птиці)
10.84.3 (15872400-5)Сіль харчова
(Сіль)
10.39.2 (15332100-5)Плоди й горіхи,
оброблені та законсервовані
(Оброблені фрукти)
35.11.1 (09310000-5) Енергія
електрична (Електрична енергія)

2230

11728,00

Грудень

19000,00

Грудень

50000,00

Грудень

3200,00

Грудень

8600,00

Грудень

7300,00

Грудень

3600,00

Грудень

30800,00

Грудень

3000,00

Грудень

2230

2230

2230

2230

2230
2230

10300,00
2230

7600,00
2230

300,00

Грудень

17300,00

Грудень

239453,00

Грудень

2230
2273

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.12.2016р. N 149
Голова тендерного комітету

Т.В.Лугова

Секретар тендерного комітету

Л.А.Саприкіна

