
 

 

ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2019 рік (із змінами) 

 

КЛПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»,  13491258 
(найменування замовника,  код згідно з ЄДРПОУ замовника) 

 

 

Конкретна назва предмета 

закупівлі 

 

 

 

Код CPV 

за ДК 

021:2015 

 

 

Код згідно 

з КЕКВ 

(для 

бюджетни

х коштів) 

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн.) 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення  

процедури 

закупівлі 

Примітки 

Пара та гаряча вода; постачання 

пари та гарячої води (теплова 

енергія) (на 2019 рік)                        

09320000-8 2282 (2271) 3 741 034,00 грн.      

(три мільйони сімсот 

сорок одна тисяча 

тридцять чотири 

гривні 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

грудень 2018, 

січень 2019 

 

Електрична енергія (універсальна 

послуга)(на 2019 рік) 

09310000-5 2282 (2273) 2 216 653,58 грн.             

(два мільйона двісті 

шістнадцять тисяч 

шістсот п’ятдесят 

три гривні 58 коп.) 

Переговорна 

процедура 

листопад-

грудень 2018 
   

Природний газ 09120000-6 2282 (2274) 241 165,00 грн. 

(двісті сорок одна 

тисяча сто шістдесят 

п’ять гри гривень 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

січень 2019  



Паливо для заправки автомобілів 

швидкої медичної допомоги 

(бензин А-92, бензин А-95, 

дизельне пальне) 

09130000-9 2282 (2210) 17 827 968,00 грн. 

(сімнадцять 

мільйонів вісімсот 

двадцять сім тисяч 

дев’ятсот шістдесят 

вісім гривень  00 

коп.) 

Відкриті 

торги з 

публікацією 

англійською 

мовою 

січень 2019  

Послуги з комплексного 

обслуговування “Єдиної 

автоматизованої інформаційної 

системи” комунальної лікувально-

профілактичної установи “Обласний 

центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф» 

72250000-2 2282 (2240) 2 026 898,00 грн. 

(два мільйони 

двадцять шість тисяч 

вісімсот дев’яносто 

вісім гривень 00 

коп.) 

Відкриті 

торги  

січень 2019  

Послуги з технічного обслуговування 

та ремонтування санітарних 

автомобілів 

50110000-9 2282 (2240) 4 041 262,00 грн. 

(чотири мільйони 

сорок одна тисяча 

двісті шістдесят дві 

гривні 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

Обов'язковий медогляд 

співробітників, водіїв, водіїв (ОП) 
85140000-2 2282 (2240) 287 475,00 грн. 

(двісті вісімдесят сім 

тисяч чотириста 

сімдесят п’ять 

гривень 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

Поточний ремонт та технічне 

обслуговування медичного 

обладнання 

50420000-5 2282 (2240) 277 100,00 грн. 

(двісті сімдесят сім 

тисяч сто гривень 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 



Послуги з повірки вимірювальних, 

випробувальних і контрольних 

приладів - метрологічні послуги 

50410000-2 2282 (2240) 1 075 970,00 грн. 

(один мільйон 

сімдесят п’ять тисяч 

дев’ятсот сімдесят 

гривень 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

лютий 2018  

Страхові послуги (обов'язкове 

страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних 

транспортних засобів) 

66510000-8 2282 (2240) 214 566,00 грн. 

(двісті чотирнадцять 

тисяч п’ятсот 

шістдесят шість 

гривень 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

Страхові послуги (страхування 

орендованих приміщень) 
66510000-8 2282 (2240) 24 733,00 грн. 

(двадцять чотири 

тисячі сімсот 

тридцять три гривні 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

Страхові послуги (обов'язкове 

особисте страхування працівників 

відомчої та місцевої пожежної 

охорони і членів добровільних 

пожежних дружин (команд)) 

66510000-8 2282 (2730) 174 126,00 грн. (сто 

сімдесят чотири 

тисячі сто двадцять 

шість гривень 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

Cтрахові послуги: (обов'язкове 

особисте страхування (виїзної 

бригади) від нещасних випадків на 

транспорті) 

66510000-8 2282 (2730) 153 841,00 грн. (сто 

п’ятдесят три тисячі 

вісімсот сорок одна 

гривня 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

Cтрахові послуги (обов'язкове 

страхування медичних працівників 

та інших осіб на випадок інфікування 

вірусом імунодефіциту людини під 

час виконання ними професійних 

обов'язків, а також на випадок 

настання у зв'язку з цим інвалідності 

або смерті від захворювань, 

зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції) 

66510000-8 2282 (2730) 233,00 (двісті 

тридцять три гривні 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

, 



Послуги з охорони об’єктів та 

приміщень, які використовуються у 

сфері обігу та зберігання 

наркотичних засобів, психотропних 

речовини та прекурсорів 

75240000-0 2282 (2240) 223 062,00 грн. 

(двісті двадцять три 

тисячі шістдесят дві 

гривні 00 коп.) 

 

Переговорна 

процедура * 

Протягом 

року 

 

 

Наркотичні та психотропні 

лікарські засоби (morphine 

(морфіну гідрохлорид), diazepam 

(сибазон)) 

33600000-6 2282 (2220) 190 000,00 грн. (сто 

дев’яносто тисяч 

гривень 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 Бланки 22820000-4 2282 (2210) 340 109,00 грн. 

(триста сорок тисяч 

сто дев’ять гривень 

00 коп.) 

 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

 

 

Мундштуки до алкотестерів 38430000-8 2282 (2210) 364 903,00 грн. 

(триста шістдесят 

чотири тисячі 

дев’ятсот три гривні 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

 

Шафи металеві, стелажі та стенди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39150000-8 2282 (2210) 330 200,00 грн. 

(триста тридцять 

тисяч двісті гривень 

00 коп.) 

 

 

 

 

 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Крісла офісні, стільці, банкетки, 

диван, крісла-ліжка, кушетки 
39110000-6 2282(2210) 454 680,00 грн. 

(чотириста п’ятдесят 

чотири тисячі 

шістсот вісімдесят 

гривень 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

Мастильні оливи та мастильні 

матеріали (мастила, антифрізи, 

гальмівні та трансмісійні рідини, 

омивачі для скла та інше) 

09210000-4 2282 (2210) 1 179 352,00 грн. 

(один мільйон сто 

сімдесят дев’ять 

тисяч триста 

п’ятдесят дві гривні 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

Автомобільні шини 34350000-5 2282 (2210) 1 183 400,00 грн. 

(один мільйон сто 

вісімдесят три тисячі 

чотириста гривень  

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

Акумулятори автомобільні 31430000-9 2282 (2210) 248 626,00 грн. 

(двісті сорок вісім 

тисяч шістсот 

двадцять шість 

гривень 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

Акумулятори до дефібрілятора 31430000-9 2282 (2210) 216 500,00 грн. 

(двісті шістнадцять 

тисяч п’ятсот 

гривень 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

Індивідуальне обмундирування: 

протигази, бронежилети та 

кевларові шоломи 

35810000-5 2282 (2210) 543 900,00 грн. 

(п’ятсот сорок три 

тисячі дев’ятсот 

гривень 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 



Двигуни та їх частини 34310000-3 2282 (2210) 577 556,00 грн. 

(п’ятсот сімдесят сім 

тисяч п’ятсот 

п’ятдесят шість 

гривень 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів 

34320000-6 2282 (2210) 973 100,00 грн. 

(дев’ятсот сімдесят 

три тисячі сто 

гривень 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

Запасні частини до вантажних 

транспортних засобів, фургонів 

та легкових автомобілів 

34330000-9 2282 (2210) 976 204,00 грн. 

(дев’ятсот сімдесят 

шість тисяч двісті 

чотири гривні 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

Дезинфікуючі засоби 24450000-3 2282 (2220) 688 000,00 грн. 

(шістсот вісімдесят 

вісім тисяч гривень 

00 коп.) 

 

 

Відкриті 

торги 

лютий 2019  

Вироби мед. призначення 33140000-3 2282 (2220) 1 327 350,00 грн. 

(один мільйон 

триста двадцять сім 

тисяч триста 

п’ятдесят гривень 00 

коп.) 

 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 



Вироби мед. призначення 

(субвенція) 

33120000-7 

 

2282 (2220) 2 024 929,00 грн. 

(два мільйони 

двадцять чотири 

тисячі дев’ятсот 

двадцять дев’ять 

гривень 00 коп.) 

 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

Ліки 33600000-6 2282 (2220) 4 869 471,00 грн. 

(чотири мільйони 

вісімсот шістдесят 

дев’ять тисяч 

чотириста сімдесят 

одна гривня 00 коп.) 

 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

Паливо для заправки автомобілів 

швидкої медичної допомоги 

(бензин А-92, бензин А-95, 

дизельне пальне):  

 

09130000-9 2282 (2210) 17 417 632,00 грн. 

(сімнадцять 

мільйонів чотириста 

сімнадцять тисяч 

шістсот тридцять дві 

гривні  00 коп.) 

 

Відкриті 

торги з 

публікацією 

англійською 

мовою 

лютий 2019  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  

закупівля робіт за проектом: 

«Капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівлі «Станції 

швидкої медичної допомоги  м. 

Краматорська – відокремленого 

структурного підрозділу КЛПУ 

 «Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф» (коригування) по вул. 

Остапа Вишні, буд. 24, м. 

Краматорськ, Донецька обл.» 

45453000-7 3132 7 278 952,00 грн. 

(сім мільйонів двісті 

сімдесят вісім тисяч 

дев’ятсот п’ятдесят 

дві гривні 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Протягом 

року 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                           Кіяшко І.А.       __                    ___________________ 

                                                                           (прізвище, ініціали)                              (підпис)                               М. П.  

Секретар тендерного комітету                       Васильєва Р.В.__                      ___________________ 

                                                                           (прізвище, ініціали)                               (підпис)     


