Звіт щодо проведених КЗ «Шосткинською центральною районною лікарнею» процедур закупівель для
придбання товарів, робіт та послуг за грудень 2015 року
Порядко
вий
КЕКВ
номер
1

2

2210

Дата проведення
торгів

5

2271

6

2274

7

2273

9

Відкриті торги

«Торги відмінені» по Лоту №1,2,
відповідно до
абз.6 ч.1 ст. 30 Закону України

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води

Переговорна процедура
закупівлі

ШП ТОВ
"Харківенергоремонт"

№3/29 від 26.01.2015р.,
2492907,85 грн.

05.01.2015р.

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води

Переговорна процедура
закупівлі

КП ШКЗ "Імпульс"

№16/014-11/ТЕ/34 від
26.01.2015р., 294665,92 грн.

06.01.2015р.

Газ природний, скраплений або в газоподібному Переговорна процедура ПАТ "Сумигаз "Шосткинське
закупівлі
УЕГГ"
стані (послуги з газопостачання)
Енергія електрична

06.01.2015р.
8

Відкриті торги

Торги "відмінені" по Лоту № 1,2 згідно п. 3 ч.1 ст. 29 Закону України;
по Лоту №3 згідно абз.6 ч.1 ст. 30

Номер і дата, сума договору
про закупівлю

06.01.2015р.

2220

2271

Переможець закупівлі

09.01.2015р.

23.12.2014р.

2220

4

Процедура
закупівлі

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні: Лот № 1
– бензин; Лот № 2 – дизельне топливо, Лот № 3масло машинне
Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні
похідні; антибіотики: Лот № 1-наркотичні
засоби; Лот № 2- провітаміни, вітаміни та їхні
похідні
Препарати фармацевтичні, інші: Лот № 1антисироватка та вакцини, Лот №2-реактиви
діагностичні та інші фармацевтичні препарати,
Лот №3-матеріали перев'язувальні

23.12.2014р.
3

Предмет закупівлі

2210
30.01.2015р.

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні: Лот №3масло машинне

30.01.2015р.

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні
похідні; антибіотики: Лот № 1-наркотичні
засоби; Лот № 2- провітаміни, вітаміни та їхні
похідні

2210

Відкриті торги

«Торги відмінені» по Лоту №1
відповідно до
абз.6 ч.1 ст. 30 Закону України
№3-ПВКП "Валлента"

Переговорна процедура
закупівлі

Відкриті торги

Відкриті торги

Філія "Шостк.р-ну
елект.мереж"ПАТ
"Сумиобленерго"
«Торги відмінені» згідно до
абз.6 ч.1 ст. 30 Закону

Лот №1 - ОКП "Буковина -Фарм", Лот
№ 2 - «Торги відмінені», відповідно до
абз.6 ч.1 ст. 30 Закону України

Лот № 2: № 52 від
03.02.2015р.,152378,23 грн.,
Лот № 3: № 51 від
03.02.2015р.,66825,00 грн.

№616/31 від 26.01.2015р.,
628271,80 грн.
№196/30 від
26.01.2015р.,1692499,30 грн.

Лот №1- №123 від
24.023.2015р., 300000,42 грн.

10

2210

11

2220

14.02.2015 р.

21.01.2015р.
12

2210

13

2220

16.02.2015р.

20.02.2015р
14

2220

15

2220

16

17

2274

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні: Лот №3- Переговорна процедура
закупівлі
масло машинне
Препарати фармацевтичні, інші: Лот № 1антисироватка та вакцини

Відкриті торги

ФОП Дудка І.В.

Лот №3-№117 від 02.03.2015р.,
28705,00 грн.

«Торги відмінені» по Лоту №1
відповідно до
абз.6 ч.1 ст. 30 Закону України

Лот № 1, №2 -ТОВ "ГолдПетролеум"

Лот №1- №137 від 06.03.2015р.,
708900,00 грн.,Лот № 2- № 136
від 06.03.2015р., 25270,00 грн.

ТОВ "БаДМ-Б"

Лот №2-№ 154 від
09.03.2015р.,30005,86 грн.

Переговорна процедура
закупівлі

ТОВ "Фонл-Поділ-Інвест"

№178 від 23.03.2015р.,
30099,46 грн.

Відкриті торги

ПВКП "Валлента"

№388 від 25.06.2015р.,
155070,00 грн.

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні: Лот № 1
Відкриті торги
– бензин; Лот № 2 – дизельне топливо
Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні
Переговорна процедура
похідні; антибіотики: Лот № 2- провітаміни,
закупівлі
вітаміни та їхні похідні

28.05.2015р.

Препарати фармацевтичні, інші: Лот № 1антисироватка та вакцини
Фотопластинки й фотоплівки, плівка для
миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні
незмішані речовини (рентген та флюро плівка
медична)

15.07.2015р.

Газ природний, скраплений або в газоподібному Переговорна процедура
закупівлі
стані (послуги з газопостачання)

ТОВ "Сумигаз Збут "

№2015/ТП-БО-410616(450) від
27.07.2015р., 208214,79 грн.

ШП ТОВ
"Харківенергоремонт"

№3/921 від 21.12.2015р.,
619791,96 грн.

03.12.2015р.

Пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (лот 1-послуги з
теплопостачання, лот 2- послуги з
підігріву гарячої води)

04.03.2015р.

2271

Переговорна процедура
закупівлі

Всього: 17 торгів

15 договорів

Заступник головного лікаря з економічних питань, голова комітету з конкурсних торгів
Економіст, секретар комітету з конкурсних торгів

Л. А. Саприкіна

Т.В. Лугова

