
Затверджено Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106

Р ічний план  закуп івель  на 2016 рік(зі зм інами) 
Ч ернігівського геріатричного пансіонату

____________ Є Д РІІО У  21395391'

Предмет Закупівлі
Код КЕКВ(для 

бюджетних коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

(тис.грн.) Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення 

процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6

21.20.1 Ліки (33600000-6 
Фармацевтична продукція)

2220

700000(Сімсот тисяч 
гривень 00 коп)в т.ч 
П Д В 116666,67

Відкриті торги Січень 2016 року Торги відхилені(Ст.29.п.1 абзац 3(пропозиція 
конкурсних торгів не відповідає умовам документації 
конкурсних торгів)).В цінову пропозицію внесені ціни 
та сума на 6 найменувань лікарських 
засобів(№33,59,90,93,176,194)які не мають 
задекларованої оптової -відпускної ціни на сайті МОЗ 
станом на 01.02.2016 і не можуть бути реалізованими 
за бюджетні кошти згідно Постанови КМУ від 
02.07.20 Л  №240 «Питання декларування зміни оптово 
відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного 
призначення.

21.20.1 Ліки (33600000-6 
Фармацевтична продукція)

2220

500000,00(П’ятсот тисяч 
гривень 00 коп)

Відкриті торги Лютий 2016 року Скорочена процедура закупівлі.Ст.21 п.З Виникнення 

нагальної потреби у закупівлі лікарських засобів.(В 

зв'язку з тим,що відкриті торги на «Ліки» дата 

оприлюднення та номер оголошення про проведення 

процедури закупівлі, опублікованого в державному 

офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель№008930, "ВДЗ" №8(15.01.2016) від 

15.01.2016 були Замовником відхилені).



21.20.1 Ліки (33600000-6 
Фармацевтична продукція)

2220

500000,00(П 'ягсот тисяч 
гривень 00 коп)

Відкриті торги Березень 2016 року Скорчена процедура закупівлі.Ст.21 п.З Виникнення 
нагальної потреби у закупівлі лікарських засобів.
-В зв'язку з тим,що відкриті торги на «Ліки» дата 
оприлюднення та номер оголошення про проведення 
процедури закупівлі, опублікованого в державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель№008930, "ВДЗ" №8(15.01.2016) від
15.01.2016 були Замовником відхилені.
-Торги відмінені:дата оприлюднення та номер 
оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному 
друкованому виданні з питань державних 
закупівель052418, ”ВДЗ" №36(23.02.2016) від
23.02.2016
(ч.І аб.5 Ст.30 Закону України»Про здійснення 

державних закупівель» для участі в торгах подано 
менше двох пропозицій конкурсних торгів)

10.71.1 Вироби хлібобулочні, 
кондитерські та кулінарні, 
борошняні, нетривалого зберігання 
(15811000-6 Хлібопродукти) 
хліб щоденний в\г(формовий), 
хліб житньо-пшеничний)

2230

422218,00(Чотириста 
двадцять дві тисячі двісті 
вісімнадцять гривень 00 
коп)в т.ч ПДВ-70369,67

Відкриті торги Січень 2016 року
•

10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, 

оброблені(15511000-3 Молоко 

(молоко жирність 3,2%)

2230
362208,00(Трисга шістдесят 
дві тисячі двісті вісім 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ- 
60368.00

Відкриті торги Січень 2016 року

10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, 
обробленні5511000-3 Молоко 
(молоко жирність 3,2%)

2230

347500,00(Триста сорок сім 
тисяч п 'ятсот гривень 00 
коп)вт.ч ПДВ-57916,67

Відкриті торги Березень 2016 року Скорочена процедура.Ст.21 п.З Виникнення 
нагальної потреби у закупівлі Класифікатор ДК 
016:2010(10.51,1)-(Молоко та вершки, рідинні, 
оброблені

Код предмету закупівлі,згідно(ЄЗС)- 
15511000-3(М олоко).Переможець торгів дата 
оприлюднення і номер оголошення про 
проведення процедури закупівлі, розміщеного на 
веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель№ 007591, "ВДЗ" № 7(14.01.2016) від 
14.01.2016 ТОВ»Переяслав-Молпродукт» 
відмовляється поставляти товар.(Лист№ 319 від 
23.03.2016р.у зв 'язку із технічними проблемами 
логістичного характеру)



10.51.5 продукти м олочн і,інші ( 
15551000-5 Йорурти та інші 
ферментовані молочні продукти ) 
кефір(жирність 2,5% 
сметана(жирність 20%

2230
357770,00(Триста п 'ятдесят 
сім тисяч сімсот сімдесят 
гривень 00 когі)в т.ч ПДВ- 
59628,33

Відкриті торги Січень 2016 року

•

10.51.5 продукти молочні .інші ( 
15551000-5 Йорурти та інші 
ферментовані молочні продукти 
кефір(жирність 2,5% 
сметана(жирність 20%

2230

43 5310,00(Чотириста 
тридцять п 'ять тисяч триста 
десять гривень 00 коп)в т.ч 
ПДВ-72551,67

Відкриті торги Березень 2016 року Скорочена процедура.Ст.21 п.З Виникнення 
нагальної потреби у закупівлі ДК 
016:2010(10.51.5)продукти молочні ,інші 
Код предмету закупівлі,згідно(СЗС)-15551000- 
5(Йогурти та інші ферментовані молочні 
продукти)
Переможець торгів дата оприлюднення і номер 
оголошення про проведення процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-норталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель. 
№ 007593, "ВДЗ" № 7(14.01.2016) від 14.01.2016 
ПАТ»Базис»відмовляється поставляти 
товар.(Лист №02\267 від 16.03.2016)

•

10.11.1 М ’ясо великої рогатої 
худоби, свиней, овець, кіз, коней та 
інших тварин родини конячих, 
свіже чи охолоджене 
(15110000-2(М 'ясо) 
яловичина(потушнаІ категорії) 
свинина(потушна І категорії)

2230

712761,00(Сімсот 
дванадцять тисяч сімсот 
шістдесят одна гривня 00 
коп)в т.ч П ДВ 118793,50

Відкриті торги Січень 2016 року

10.11.1 М ’ясо великої рогатої 
худоби, свиней, овець, кіз, коней та 
інших тварин родини конячих, 
свіже чи охолоджене 
(15110000-2(М'ясо) 
яловичина(потушнаІ категорії) 
свинина(потушна І категорії)

2230

354078,00(Триста п 'ятдесят 
чотири тисячі сімдесят 
вісім гривень 00 коп)в т.ч 
ПДВ-59013,00

Відкриті торги Січень 2016 року Торги відмінені (ст.30 п.1 аб.4 (порушення 
порядку оприлюднення оголошення про 
проведення процедури
закупівлі,акцепту,оголошення про результати 
процедури закупівлі,передбаченого цим 
Законом)).

10.20.1 Продукція рибна, свіжа,
охолодженачи заморожена
(15221000-3 М орожена риба)
мойва с\м;
хек с\м
камбала с\м
нототенія с\м

2230

591936,00(П 'ятсот 
дев'яносто одна тисяча 
дев'ятсот тридцять шість 
гривень 00 коп)в.т.ч ПДВ- 
98656,00

Відкриті торги Січень 2016 року



10.51.4 Сир сичужний та 
кисломолочний сир 
(15540000-5 Сирні продукти) 
Лот№ 1-сир свіжий(без 
визрівання),зокрема сир 
альбумінний і кисломолочний сир 
кисломолочний(жирність 5%); 
Лот№ 2-сир сичужний тертий,у 
порошку,блакитний та інший 
неперероблений(крім свіжого сиру) 
Сир твердий

2230

458206,00( Чотириста 
п 'ятдесят вісім тисяч двісті 
шість гривень 00 коп)в т.ч 
ПДВ-76367,67

Відкриті торги Січень 2016 року

•

10.20.2 Риба, оброблена чи 
законсервована іншим способом; 
ікра осетрових та замінники ікри 
(15200000-2 Рибні страви та 
пресерви) сардина 
в олії; кілька в 
т\с;
оселедці с.\с ГОСТ 81562008; 
хамса с\с; 
кілька с\с

2230

437783,34(Чотириста 
тридцять сім тисяч сімсот 
вісімдесят три гривні 34 
когі)в т.ч ПДВ-72963,89

Відкриті торги Січень 2016 року

•

10.20.2 Риба, оброблена чи 
законсервована іншим способом; 
ікра осетрових та замінники ікри 
(15200000-2 Рибні страви та 
пресерви) сардина 
в олії; кілька в 
т\с;
оселедці с.\с ГОСТ 81562008; 
хамса с\с; 
кілька с\с

2230

309068,60(Триста дев'ять 
тисяч шістдесят вісім 
гривень 60 коп)

Відкриті торги Травень 2016 року Скорочена процедура.Ст.21 п.З ЗУ»Про 
здійснення державних 
закупівель».Виникнення нагальної потреби 
у закупівлі Класифікатор ДК 
016:2010(10.20.2) Риба, оброблена чи 
законсервована іншим способом; ікра 
осетрових та замінники ікри Код предмету 
закупівлі,згідно(ЄЗС)-15200000-0(Рибні 
страви та пресерви)
Переможець торгів дата оприлюднення і 
номер оголошення про проведення 
процедури закупівлі, розміщеного на веб- 
порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель№008874, "ВДЗ" №8(15.01.2016) 
від 15.01.2016ПАТ»Базис» не має 
можливості виконувати умови 
Договору.(Договором передбачено поставку 
Замовнику сардини в олії,натомість 
Учасник має можливість поставляти лише 
сардину з додаванням олії. (Лист№02\417 
від 12.05.2016р.)



10.32.1 Соки фруктові та  овочеві 
(15321000-4 Фруктові соки) 
сік ягідно-фруктовий 
сік томатний

2230
309320,00(Триста дев'ять 
тисяч триста двадцять 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ- 
51553,33

Відкриті торги Січень 2016 року

*

35.11.1 Енергія електрична 
(09310000-5 Електрична 
енергія Актив-336000 кВТ 
Реактив-161000 к Вар

2273
655000,00(Ш істсот 
п 'ятдесят п 'ять тисяч 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ- 
109166,67

Переговорна процедура * 
закупівлі

Січень 2016 року

36.00.2 Обробляння та 
розподіляння води трубопроводами 
(водопостачання та водовідведення) 
(65111000-4 Розподіл 
питної води Водопостачання-35500 
м.куб.
Водовідведення-47500 м.куб)

2272

441168,00(Чотириста сорок 
одна тисяча сто шістдесят 
вісім гривень 00 коп)в т.ч 
ПДВ-73528,00

Переговорна процедура 
закупівлі

Січень 2016 року

35.30.1 Пара та гаряча 
вода;постачання пари та гарячої 
води Лот 1 -
(виробництво,транспортування,пост 
ачання теплової енергії для 
опалення )Лот 2-(послуга з 
централізованого постачання

ч « ь и о г огарячої води )

2271
2272 4324512,00(Чотири 

мільйони триста двадцять 
чотири тисячі п 'ятсот 
дванадцять гривень 00 
когі)в тчПДВ-720752,00

Переговорна процедура 
закупівлі

Грудень 2015 року

За рішенням.коміте 

Голова ккт

' з кої^урсних торгів від 19.05.2016р протокол №18 

Мазур В.1.



Затверджено Наказ Міністерства економічного 
розвитку іторгівлі України 15.09.20i4 №1106

Річний план закупівель на 2016 рік(зі змінами) 
Чернігівського геріатричного пансіонату

ЄДРіЮУ 21395391

Предмет закупівлі
Код КЕКВ(для 

бюджетних коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

(тис.грн.) Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення 

процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6

ДК 016:2010-21.20.1 
ДК 021:2015-33600000-6 
(Фармацевтична продукція)

і

2220

700000(Сімсот тисяч 
гривень 00 коп)в т.ч 
ПДВ 116666,67

Відкриті торги Січень 2016 року Юрги відхилені((_:т.2У.п. і аОзац .Н пропозиція 
конкурсних торгів не відповідає умовам документації 
конкурсних торгів)).В цінову пропозицію внесені ціни 
та сума на 6 найменувань лікарських 
засобів(№33,59,90,93,176,194)які не мають 
задекларованої оптової -відпускної ціни на сайті МОЗ 
станом на 01.02.2016 і не можуть бути реалізованими 
за бюджетні кошти згідно Постанови КМУ від 
02.07.2014 №240 «Питання декларування зміни оптово 
відпускних цін на лікарські засоби ! вироби медичного 
призначення.

016:2010-21.20.1 Ліки 
*1* 021:2015-33600000-6 
1 Фармацевтична продукція)

2220

500000,00(П 'ятсот тисяч 
гривень 00 коп)

Відкриті торги Лютий 2016 року Скорочена процедура закупівлі.Сг ї \  п.З Виникнення 

нагальної потреби у закупівлі лік^- ;ьких засобів.(В 

зв'язку з тим,що відкриті торги на > Ліки» дата 

оприлюднення та номер оголошеии ї про проведення 

процедури закупівлі, опублікованого в державному 

офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель№008930, "ВДЗ" №8(15.01.2016) від 

15.01.2016 були Замовником відхилені).



ДК 016:2010-21.20.1 Ліки 
ДК 021:2015-33600000-6 
(Фармацевтична продукція)

2220

500000,00(П ятсот тисяч 
гривень 00 коп)

Відкриті торги Березень 2016 року Скорчена процедура закупівлі.Ст.21 п.З Виникнення 
нагальної потреби у закупівлі лікарських засобів.
-В зв'язку з тим,що відкриті торги на «Ліки» дата 
оприлюднення та номер оголошення про проведення 
процедури закупівлі, опублікованого в державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель№008930, "ВДЗ" №8(15.01.2016) від
15.01.2016 були Замовником відхилені.
-Торги відмінені:дата оприлюднення та номер 
оголошення про проведення процедури закупівлі, 
опублікованого в державному офіційному 
друкованому виданні з питань державних 
закупівель052418, "ВДЗ" №36(23.02.2016) від
23.02.2016
(ч.І аб.5 Ст.30 Закону України»Про здійснення 

державних закупівель» для участі в торгах подано 
менше двох пропозицій конкурсних торгів)

ДК 016:2010-10.71.1 ДК
021:2015-15811000-
б(Хлібопродукти)
хліб щоденний в\г(формовий).
хліб житньо-пшеничний

2230
422218,00(Чотириста 
двадцять дві тисячі тісті 
вісімнадцять гринСіЬ 00 
коп)в т.ч ПДВ-70?б9,67

Відкриті торги Січень 2016 року
•

ДК 016:2010-10.51.1 ДК 

021:2015-15511000-3 (' 

Молоко)

-молоко(жирність 3,2%)

2230 362208,00(Триста ш істдесят
ДВІ ТИСЯЧІ ДВІСТІ в"' ::.і

гривень 00 коп)в і і ПДВ-
60368,00

Відкриті торги Січ5‘;ь 2016 року

ДК 016:2010-10.51.1 ДК 
021:2015-15511000-3 ( 
Молоко)
-молоко(жирність 3,2%)

2230

347500,00(Триста сорок сім 
тисяч п 'ятсот гривень 00 
коп)в т.ч ПДВ-57916,67

Відкриті торги Березень 2016 року Скорочена процедура.Ст.21 п.З Виникнення 
нагальної потреби у закупівлі Класифікатор ДК 
016:2010(10.51.1)-(Молоко та вершки, рідинні, 
оброблені

Код предмету закупівлі,згідно(ЄЗС)- 
15511000-3(Молоко).Переможець торгів дата 
оприлюднення і номер оголошення про 
проведення процедури закупівлі, розміщеного на 
веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель№007591, "ВДЗ" №7(14.01.2016) від 
14.01.2016 ТОВ»Переяслав-Молпродукт» 
відмовляється поставляти товар.(Лист№ 319 від 
23.03.2016р.у зв'язку із технічними проблемами 
логістичного характеру)



ДК 016:2010-10.51.5 ДК 
021:2015-15551000-5 (Йорурти та 
інші ферментовані молочні 
продукти)
кефір(жирність 2,5%) 
сметана(жирнісгь 20%)

2230
357770,00(Триста п'ятдесят 
сім тисяч сімсот сімдесят 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ-
59628,33

Відкриті торги Січень 2016 року

•

ДК 016:2010-10.51.5 ДК 
021:2015-15551000-5 (Йорурти та 
інші ферментовані молочні 
продукти)
кефір(жирність 3,2%) 
сметана(жирність 16%)

2230

435310,00(Чотириста 
тридцять п 'ять тисяч триста 
десять гривень 00 коп)в т.ч 
ПДВ-72551,67

Відкриті торги Березень 2016 року Скорочена процедура.Ст.21 п.З Виникнення 
нагальної потреби у закупівлі ДК 
016:2010(10.51,5)продукти молочні .інші 
Код предмету закупівлі,згідно(ЄЗС)-15551000- 
5(Йогурти та інші ферментовані молочні 
продукти)
Переможець торгів дата оприлюднення і номер 
оголошення про проведення процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель. 
№007593, "ВДЗ" №7(14.01.2016) від 14.01.2016 
ПАТ»Базис»відмовляється поставляти 
товар.(Лист №02\267 від 16.03.2016)

•

ДК 016:2010- і0.11.1 ДК 
021:2015-1 і і І0000-2(М 'ясо) - 
яловичина(потушнаІ категорії) 
свинина( по’ у л н а  І категорії)

2230 7; "’.761,00(Сімсот 
""анадцять тисяч сімсот 
ш істдесят одна гривня 00 
ксп)в т.ч П ДВ118793,50

Відкриті торги Січень 2016 року

15111000-9 V' ясо великої рогатої 
худоби родиаи бикових

2230
і :  4078,00(Триста п'ятдесят 
чотири тисячі сімдесят вісім 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ- 
59013,00

Відкриті торги Січень 2016 року Торги відмінені (ст.30 п.1 аб.4 (порушення 
порядку оприлюднення оголошення про 
проведення процедури
закупівлі.акцепту,оголошення про результати 
процедури закупівлі,передбаченого цим 
Законом)).

ДК 016:2010-10.20.1 ДК 
021:2015-15221000-3 (Морожена 
риба) -мойва с\м; 
-хек с\м;
-камбала с\м;- 
-нототенія с\м

2230
591936,00(П'ятсот 
дев'яносто одна тисяча 
дев'ятсот тридцять шість 
гривень 00 коп)в.т.ч ПДВ- 
98656,00

Відкриті торги Січень 2016 року

ДК 016:2010-10.51.4 ДК 
021:2015-15540000-5 (Сирні 
продукти)
Лот№ і-сир
кисломолочний(жирність 5%); 
Лот№2-твеолий СИР

2230
458206,00(Чотириста 
п 'ятдесят вісім тисяч двісті 
шість гривень 00 коп)в т.ч 
ПДВ-76367,67

Відкриті торги Січень 2016 року



ДК 016:2010-10.20.2 ДК 
021:2015-15200000-2(Рибні страви 
та пресерви) 
сардина в олії; 
кілька в т\с;
-оселедці сЛс ГОСТ 81562008; 
хамса с\с; 
кілька с\с

2230

437783,34(Чотириста 
тридцять сім тисяч сімсот 
вісімдесят три гривні 34 
коп)в т.ч ПДВ-72963,89

Відкриті торги Січень 2016 року

•

ДК 016:2010-10.32.1 ДК 
021:2015-15321000-4 (Фруктові 
соки) -сік 
ягідно-фруктовий ; 
сік томатний

2230
309320,00(Триста дев'ять 
тисяч триста двадцять 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ-
51553,33

Відкриті торги Січень 2016 року

ДК 016:2010-35.11.1 ДК 
021:2015-09310000-5 
Електрична енергія

2273 655000,00(Шістсот 
п’ятдесят п 'ять тисяч 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ- 
109166,67

Переговорна процедура 
закупівлі

Січень 2016 року

ДК 016:2010-36.00.2 ДК
021:2015-65111000-4
Розподіл питної води

... ..... ........ -

2272
441168,00(Чотириста сорок 
одна тисяча сто шістдесят 
вісім гривень 00 коп)р і ч 
ПДВ-73528,00

Переговорна процедура 
закупівлі

Січень 2016 року

•

35.30.1 Пара та гаряча
вода; постачання пари та гарячої
води Лот 1 -
(виробництво,транспортування,пі ■ ■ 
ачання теплової енергії для 
опалення )Лот 2-(послуга з
централізованого постачання

\ Рч Л Ь Н г) 
гарячої в о д и )

2271
2272 4324512,00(Чотири 

мільйони триста двадцч гь 
чотири тисячі п'ятсот 
дванадцять гривень 00 
коп)в тчПДВ-720752,00

Переговорна процедура 
закупівлі

Грудек» ‘ 015 року 

. _________ ___  . . .

За рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.03.2016р протокол №  1
- г >

Голова ккт Мазур В.І. Секретар ккт Непомняща А.М.



Затверджено Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №11С6

Річний план закупівель н=, 2016 рік(зі зм інами) 
Ч ернігівського геріатричного пансіонату

Є Д РП О У  21395391

П редм ет закупівлі
К од КЕКВ(для 

бю дж етних кош тів)

О чікувана вартість 
предм ета закупівлі 

(гис.грн .) П роцедура закупівлі
О рієнтовний початок проведення 

процедури закупівлі П римітки

1 2 3 4 5 6

ДК  016:2010-21.20.1 
Д К  021:2015-33600000-6 
(Ф арм ацевтична продукція)

2220

700000(С ім сот тисяч 
гривень 00 коп)в т .ч  
ПДВ 116666,67

Відкриті торги Січень 2016 року Торги відхилені(Ст.29.п.1 абзац 3(пропозиція 
конкурсних торгів не відповідає умовам документації 
конкурсних торгів)).В цінову пропозицію внесені ціни 
та сума на 6 найменувань лікарських 
засобів(№33,59,90,93,176,194)які не мають 
задекларованої оптової -відпускної ціни на сайті МОЗ 
станом на 01.02.2016 і не можуть бути реалізованими 
за бюджетні кошти згідно Постанови КМУ від 
02.07.2014 №240 «Питання декларування зміни оптово 
відпускних цін на лікарські засоби ' гкроби медичного 
призначення.

ДЬ (’• 16:2010-21.20.1 Л іки 
ДК ; '2 1 :2 0 15-33600000-6 
(Ф арм ацевтична продукція)

2220

500000.00(ГГятсот тисяч 
гривень 00 коп)

Відкриті орги Л ю тий 2016 року Скорочена процедура закупівлі.Ст.2; --.З Виникнення 

нагальної потреби у закупівлі лікарем їх засобів.(В 

зв'язку з тим,що відкриті торги на «Іічл» дата 

оприлюднення та номер ог олошення "ро проведення 

процедури закупівлі, опублікованого в державному 

офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель№008930, "ВДЗ" №8(15.01.2016) від 

15.01.2016 були Замовником відхилені).



ДК  016:2010-21.20.1 Л іки 
ДК 021:2015-33600000-6 
(Ф армацевтична продукція)

2220

500000,00(П 'ятсот тисяч 
гривень 00 коп)

В ідкриті торги Березень 2016 року Скорчена процедура закупівлі.Ст.21 п.З Виникнення 

нагальної потреби у закупівлі лікарських засобів 

-В зв'язку з тим.що відкриті торги на «Ліки» дата 
оприлюднення і а номер оголошення про проведення 
процедури закупівлі, опублікованого в державному 

офіційному друкдваному виданні з питань державних 
закупівель№0и8930, "ВДЗ" №8(15.01.2016) від

15.01.2016 були Замовником відхилені.

-Торги відмінені:дата оприлюднення та номер 

оголошення про проведення процедури закупівлі, 

опублікованого в державному офіційному 
друкованому виданні з питань державних 

закупівель052418, "ВДЗ" №36(23.02.2016) від

23.02.2016

(ч.І аб.5 Ст.ЗО Закону України»Про здійснення 

державних закупівель» для участі в торгах подано 
менше двох пропозицій конкурсних торгів)

ДК  016:2010-10.71.1 ДК
021:2015-15811000-
б(Х лібопродукти)
хліб щ оденний в\г(фор(.їо?.ий);
хліб житньо-пш еничнш':

2230
422218 ,0 0 (Ч с : ириста 
двадцять д_= - псячі двісті 
вісімнадцята, іг.ивень 00 
коп)в т.ч 1 1 /^ -7 0 3 6 9 ,6 7

Відкриті торги С ічень 2016 року 

........  .............

•

Д К  016:2010-10.51.1 ДК 

021:2015-15511000-3 ( 

М олоко)

-молоко(ж ирність 3,2% )

2230
362208,00(7 :-.-іста ш істдесят 
дві тисячі д а к т і  вісім 
гривень 00 іул)в т.ч  ПДВ- 
60368,00

В ідкриті торги С ічень 2016 року

ДК 016:2010-10.51.5 ДК 
021 :2 0 15-15551000-5 (Й о р у р ти та  
інші ф ерментовані молочні 
продукти)
кеф ір(ж ирність 2,5% ) 
сметана(ж ирність 20% )

2230

357770 ,00(Т риста п 'ятдесят  
сім тисяч сімсот сімдесят 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ-
59628,33

Відкриті торги С ічень 2016 року

«



ДК  016:2010-10.51.5 ДК 
021:2015-15551000-5 (Й орурти та  
інш і ф ерм ентовані молочні 
продукти)
кеф ір(ж ирність 3,2% ) 
сметана(ж ирність 16%)

2230

4 3 5 3 10,00(Ч отириста 
тридцять п 'ять  тисяч триста 
десять гривень 00 копО

В ідкриті торги Березень У "  6 року С корочена процедура.Ст.21 п.З Виникнення 
нагальної потреби у  закупівлі ДК 
016:2010(10.51.5)продукти молочні ,інші 
К од предмету закупівлі,згідно(Є ЗС )-15551000- 
5(Й огурти та  інріі ф ерментовані молочні 
продукти)
П еремож ець торгів  дата  оприлю днення і номер 
оголош ення про проведення процедури 
закупівлі, розміщ еного на  веб-порталі 
У повноваж еного органу з питань закупівель. 
№ 007593, "ВДЗ" № 7(14.01.2016) від 14.01.2016 
П А Т»Базис»відмовляється поставляти 
товар.(Л ист № 02\267 від 16.03.2016)

ДК  016:2010-10.11.1 ДК  
021 :2015-15110000-2(М 'ясо) - 
яловичина(потуш наІ категорії) 
свинина(потуш на І категорії)

2230
712761,00(С ім сот 
дванадцять тисяч сімсот 
ш істдесят одна гривня 00 
коп)в т .ч  ПДВ 118793,50

В ідкриті торги Січень 2016 року

15111000-9 М 'ясо  великої рогатої 
худоби родини бикових

2230

354078 ,00(Т ристаіі ї л с с я т  

чотири тисячі СІМДЄС- і 

вісім гривень 00 КОП)“  ,ч 
П Д В -59013,00

Відкриті торги С іч ею  2016 року Т орги відмінені гст.30 п.1 аб.4 (поруш ення 
порядку оприлі. п!. ш я оголош ення про 
проведення Іф О Г  ‘ "у р И

закупівлі,акцепт) о  голош ення про результати 
процедури закуп,';."і,передбаченого цим 
Законом)).

ДК  016:2010-10.20.1 ,%С 
021:2015-15221000-3 (М орож ена 
риба) -м ойва с\м; 
-хек с\м;
-кам бала с\м;- 
-нототенія с\м

2230
591936 ,00(П 'ятсот 
дев 'яносто  одна тисяча 
дев’ятсот тридцять ш ість 
гривень 00 коп)в.т.ч ПДВ- 
98656,00

В ідкриті торги С ічень і .)  16 року

Д К  016:2010-10.51.4 ДК  
021:2015-15540000-5 (С ирні 
продукти)
Л от№ 1-сир
кислом олочний(ж ирність 5% ); 
Л от№ 2-твердий сир

2230
458206,00(Ч отириста 
п 'ятдесят  вісім тисяч двісті 
ш ість гривень 00 коп)в т.ч 
П Д В -76367,67

В ідкриті торги С ічень 2016 року

ДК 016:2010-10.20.2  ДК 
0 2 1 :2 0 15-15200000-2( Рибні страви 
та  пресерви) 
сардина в олії;
-кілька в т\с;
-оселедці с.\с ГО С Т  81562008; 
хам са с\с; 
к ілька с\с

2230

437783,34(Ч отириста 
тридцять сім  тисяч сімсот 
вісімдесят три гривні 34 
коп)в т.ч  П Д В -72963,89

В ідкриті торги С ічень 2016 року



ДК  016:2010-10.32.1 ДК 
021:2015-15321000-4  (Ф руктові 
соки) -сік 
яг ід н о -ф р у кто ви й ; 
сік томатний

2230
309320,О О ^писта д ев 'ять  
тисяч ірич . двадцять 
гривень 00 коп)в т .ч  П Д В - 
51553,33

В ідкриті торги С ічень 2016 року

Д К  016:2010-35.11.1 ДК 
021:2015-09310000-5 
Е лектрична енергія

2273 655000,00(Ш істсот 
п 'ятдесят п 'ять  тисяч 
гривень 00 коп)в т.ч  ГІДВ- 
109166,67

П ереговорна процедура 
закупівлі

С ічень 2016 року

ДК  016:2010-36.00.2  ДК
021:2015-65111000-4
Розподіл питної води

2272
441168,00(Ч отириста сорок 
одна тисяча сто ш істдесят 
вісім гривень 00 коп)в т.ч  
ПД В -73528,00

П ереговорна процедура 
закупівлі

С ічень 2016 року

35.30.1 П ара та  гаряча
вода; постачання пари та  гарячої
води Л от 1 -
(виробництво,транспортування,пост 
ачання теплової енергії для 
опалення УЦог 2-(послуга з 
централі’1 та ого постачання 
гарячої во , " V  } і  " Т \  \ШЦШ1 лгш

2271
2272 4324512,00(Чотири 

м ільйони триста двадцять 
чотири тисячі п 'ятсот  
дванадцять гривень 00 
кол)в тчП Д В -720752,00

1- - .....- ■ -  -

П ереговорна процедура 
закупівлі

Грудень 2015 року

•

З а  р іш енн ю

Г о ,ю в ак к і У ' і  ' 4  Ш  \  ^ М а з у р  В.І.

Сних торгів  від 17 .03 .201'ір протокол № 10

"Л У  О *0/> *  / /Ч с  £дрпоЧг ^ / ґ
7‘* І /  і -  Л, ї х '



Затверджено Наказ Міністерстпз економічного 
розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106

Річний план іяісуглвель на 2016 рік(зі зм інами) 
Ч ернігівського геріатричного пансіонату

_____ Є Д РП О У  21395391._______________

П редм ет закупівлі
К од КЕКВ(для 

бю джетних кош тів)

О чікувана вартість 
предм ета закупівлі 

(тис.грн.) П роцедура закупівлі
О рієнтовний початок проведення 

процедури закупівлі Примітки

1 2 3 4 5 6

ДК  016:2010-21.20.1 
ДК 021:2015-33600000-6 
(Ф арм ацевтична продукція)

2220

700000(С ім сот тисяч 
гривень 00 коп)в т.ч 
П Д В 116666,67

Відкриті торги С ічень 2016 року Торги відхилені(Ст.29.п. 1 абзац 3(пропозиція 
конкурсних торгів не відповідає умовам документації 
конкурсних торгів)).В цінову пропозицію внесені ціни 
та сума на 6 найменувань лікарських 
засобів(№33,59,90,93,176,194)які не мають 
задекларованої оптової -відпускної ціни на сайті МОЗ 
станом на 01.02.2016 і не можуть бути реалізованими 
за бюджетні кошти згідно Постанови КМУ від 
02.07.2014 №240 «Питанню г:кларування зміни оптово 
відпускнбх цін на лікарсі і •. ;оби і вироби медичного 
призначення.

ДК 016:2010-21.20.1 Л іки 
ДК  021:2015-33600000-6  
(Ф арм ацевтична продукція)

2220

500000,00(П 'ятсот  тисяч 
гривень 00 коп)

в ідкр и т і торги Л ю тий 2016 роч-у Скорочена процедура заку ііґлі.Ст.21 п.З Виникнення 

нагальної потреби у закупіть лікарських засобів. (В 

зв'язку з тим,що відкриті торги на «Ліки» дата 

оприлюднення та номер ог- лошення про проведення 

процедури закупівлі, опублікованого в державному 

офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель№008930, "ВДЗ" №8(15.01.2016) від 

15.01.2016 були Замовником відхилені).



ДК  016:2010-21.20.1 Л іки 
ДК  021:2015-33600000-6 
(Ф арм ацевтична продукція)

2220

500000,00(П 'ятсот  тисяч 
гривень 00 коп)

В ідкриті торги Березень 2016 року Скорчена процедура закупівлі.Ст.21 п.З Виникнення 
нагальн ої потреби у закупівлі лікарських засобів 

-В зв'язку з тим,щ о відкриті торги на «Ліки» дата 
оприлюднення та помер оголошення про проведення 

процедури закупівлі, опублікованого в державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель№008У30, "ВДЗ" №8(15.01.2016) від

15.01.2016 були Замовником відхилені.

-Торги відмінені:дата оприлюднення та номер 
оголошення про проведення процедури закупівлі, 

опублікованого в державному офіційному 

друкованому виданні з питань державних 
закупівель052418, "ВДЗ" №36(23.02.2016) від

23.02.2016

(ч.І аб.5 Ст.30 Закону України»Про здійснення 

державних закупівель» для участі в торгах подано 

менше двох пропозицій конкурсних торгів)

Д К  016:2010-10.71.1 ДК
021:2015-15811000-
б(Х лібопродукти)
хліб щ оденний в \г(ф орм ог.ий);
хліб ж итньо-пш еничний

2230
422218,00(Ч о • млиста 
двадцять дві ,ие*ч і двісті 
вісімнадцять іт їїїЬЄНЬ 00 
коп)в т.ч ПДВ 7 >369,67

В ідкриті торги С ічень 2016 року •

ДК  016:2010-10.51.1 ДК  

021:2015-15511000-3 ( 

М олоко)

-молоко(ж ирність 3,2% )

2230
362208.00( Грг а ш істдесят 
дві тисячі ДВІС ІІ вісім 
гривень 00 КО :;іі  т .ч  ПДВ- 
60368,00

В ідкриті торги С ічень 2016 року

ДК  016:2010-10.51.5 ДК 
021:2015-15551000-5 (Й о р у р ти та  
інші ферментовані молочні 
продукти)
кефір( ж ирність 2,5% ) 
сметана(ж ирність 20% )

2230

357770,00(Т риста п 'ятдесят  
сім тисяч сімсот сімдесят 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ-
59628,33

В ідкриті торги С ічень 2016 року

ДК  016:2010-10.11.1 ДК 
0 2 1 :2015-15110000-2(М 'ясо) - 
яловичина(потуш наІ категорії) 
свинина(потуш на І катег орії)

2230
712761,00(С ім сот 
дванадцять тисяч сімсот 
ш істдесят одна гривня 00 
коп)в т.ч  ПДВ 118793.50

В ідкриті торги Січень 2016 року

15111000-9 М 'я со  великої рогатої 
худоби родини бикових

2230

354078,00(Т риста п 'ятдесят 
чотири тисячі сімдесят 
вісім  гривень 00 коп)в т.ч 
П Д В -59013,00

В ідкриті торги Січень 2016 року Т орги відмінені (ст.30 п.1 аб.4 (поруш ення 
порядку оприлю днення оголош ення про 
проведення процедури
закупівлі,акцепту,оголош ення про результати 
процедури закупівлі,передбаченого цим 
Законом)).



Д К  016:2010-10.20.1 ДК 
0 2 1 :2 0 15-15221000-3 (М орож ена 
риба) -мойва е\м; 
-хек с\м;
-кам бала с\м;- 
-нототенія с\м

2230
591936,00(П ’ятсот 
д ев 'яносто  одна тисяча 
д ев 'ятсо т  тридцять ш ість 
гривень 00 коп)в.т.ч ПДВ- 
98656,00

Відкриті торги С ічень 2016 року

Д К  016:2010-10.51.4  ДК 
021:2015-15540000-5  (Сирні 
продукти)
Л от№ 1-сир
кислом олочний(ж ирність 5%); 
Л от№ 2-твердий сир

2230
458206,00( Чотириста 
п 'ятдесят  вісім тисяч двісті 
ш ість гривень 00 коп)в т.ч 
П Д В -76367,67

Відкриті торги С ічень 2016 року

Д К  016:2010-10.20.2  ДК 
021:2015-15200000-2(Рибні страви 
та  пресерви) 
сардина в олії;
-кілька в т\с;
-оселедці с.\с ГО С Т  81562008; 
хамса с\с; 
к ілька с\с

2230

437783,34(Чотириста 
тридцять сім тисяч сімсот 
вісімдесят три гривні 34 
коп)в т.ч П Д В -72963,89

В ідкриті торги Січень 2016 року

•

ДК  016:2010-10.32.1 ДК 
0 2 1 :2 0 15-15321000-4 ( Ф р у -о в і  
соки) -сік 
ягідно-ф руктовий ; 
сік томатний

2230
309320,00(Три . г ;і д ев 'ять  
тисяч триста дк; дцять 
гривень 00 копді т.ч ПДВ- 
51553,33

Відкриті торги С: існь 2016 року

Д К  016:2010-35.11.1 ДК 
021:2015-09310000-5  
Е лектрична енергія

2273 655000,0 0 (Ш іс .с зт  
п 'ятдесят  п 'ять  тисяч 
гривень 00 коп)в т.ч  ПДВ- 
109166,67

П ереговорна процедура 
закупівлі

С ічень 2016 року

ДК  016:2010-36.00.2  ДК
021:2015-65111000-4
Розподіл питної води

2272
4 4 1 168,00(Чотириста сорок 
одна тисяча сто ш істдесят 
вісім гривень 00 коп)в т.ч 
П Д В -73528,00

П ереговорна процедура 
закупівлі

С ічень 2016 року

35.30.1 Пара 
вода;постач£ 
води Л дт I- 
( виробництв 
ачашійТегик

центр алізов 
гарячо ї води
\ у гЧ . - \

та  гаря 
ш ня пар

'ГноТ̂
о,транс 
)ВОЇ ене  
эт 2: (по

й т екАУ

ча
и та  гарячої 

порту вання, пост

ста< Ш & х  П

2271
2272 4324512,00(Чотири 

мільйони триста двадцять 
чотири тисячі п 'ятсот 
дванадцять гривень 00 
коп)в тчП Д В -720752,00 

------------------------- ^ --------------------------

П ереговорна процедура 
закупівлі

Грудень 2015 року

сних торгів  від 10.03.2016р протокол №' 

Г олО вї м ^ » 7 рпоу М азур В.І. С екретар кк Н епом нящ а А.М .



Затверджено Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106

Р ічний план закупівель на 2016 рік(зі зм інам и) 
Ч ернігівського геріатричного пансіонату

_______________ Є Д РП О У  21395391,_______________

Предмет закупівлі
Код КЕКВ(для 

бюджетних коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

(тис.грн.) Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення 

процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6

ДК 016:2010-21.20.1 
ДК 021:2015-33600000-6 
(Фармацевтична продукція)

2220

700000(Сімсот тисяч 
гривень 00 коп)в т.ч 
ПДВ 116666,67

Відкриті торги Січень 2016 року Торги відхилені(Ст.29.п. 1 абзац 3(пропозиція 
конкурсних торгів не відповідає умовам документації 
конкурсних торгів)).В цінову пропозицію внесені ціни 
та сума на 6 найменувань лікарських 
засобів(№33,59,90,93,176,194)які не мають 
задекларованої оптової -відпускної ціни на сайті МОЗ 
станом на 01.02.2016 і не можуть бути реалізованими 
за бюджетні кошти згідно Постанови КМУ від 
02.07.2014 №240 «Питання декларування зміни оптово 
відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного 
призначення.

ДК 016:2010-21.20.1 Ліки 
ДК 021:2015-33600000-6 
(Фармацевтична продукція)

2220

500000,00(П 'ятсот тисяч 
гривень 00 коп)

Відкриті торги Лютий 2016 року Ст.21 п.З Виникнення нагальної потреби у закупівлі 

лікарських засобів.(В зв'язку з тим,що відкриті торги 

на «Ліки» дата оприлюднення та номер оголошення 

про проведення процедури закупівлі, опублікованого 

в державному офіційному друкованому виданні з 

питань державних закупівель№008930, "ВДЗ" 

№8(15.01.2016) від 15.01.2016 були Замовником 

відхилені).
ДК 016:2010-10.71.1 ДК
021:2015-15811000-
б(Хлібопродукти)
хліб щоденний в\г(формовий);
хліб житньо-пшеничний

2230
422218,00(Чотириста 
двадцять дві тисячі двісті 
вісімнадцять гривень 00 
коп)в т.ч ПДВ-70369,67

Відкриті торги Січень 2016 року

ДК 016:2010-10.51.1 ДК 

021:2015-15511000-3 ( 

Молоко)

-молоко(жирність 3,2%)

2230
362208,00( Гриста шістдесят 
дві тисячі двісті вісім 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ- 
60368,00

Відкриті торги Січень 2016 року



ДК 016:2010-10.51.5 ДК 
021:2015-15551000-5 (Йорурги та 
інші ферментовані молочні 
продукти)
кефір(жирність 2,5%) 
сметана(жирність 20%)

2230

357770,00(Триста п'ятдесят 
сім тисяч сімсот сімдесят 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ- 
59628.33

Відкриті торги Січень 2016 року

ДК 016:2010-10.11.1 ДК 
021:2015-15110000-2(М 'ясо) - 
яловичина(потушнаІ категорії) 
свинина(потушна 1 категорії)

2230
712761,00(Сімсот 
дванадцять тисяч сімсот 
шістдесят одна гривня 00 
коп)в т.ч П ДВ118793,50

Відкриті торги Січень 2016 року

15111000-9 М 'ясо великої рогатої 
худоби родини бикових

2230

354078,00( Гриста п'ятдесят 
чотири тисячі сімдесят 
вісім гривень 00 коп)в т.ч 
П ДВ-59013,00

Відкриті торги Січень 2016 року Торги відмінені (ст.ЗО п.1 аб.4 (порушення 
порядку оприлюднення оголошення про 
проведення процедури
закупівлі,акцепту,оголошення про результати 
процедури закупівлі,передбаченого цим 
Законом)).

ДК 016:2010-10.20.1 ДК 
021:2015-15221000-3 (М орожена 
риба) -мойва с\м; 
-хек с\м;
-камбала с\м;- 
-нототенія с\м

2230
591936,00(ІТятсот 
дев 'яносто одна тисяча 
дев 'ятсот тридцять шість 
гривень 00 коп)в.т.ч ПДВ- 
98656,00

Відкриті торги Січень 2016 року •

ДК 016:2010-10.51.4 ДК 
021:2015-15540000-5 (Сирні 
продукти)
Лот№1-сир
кисломолочний(жирність 5%); 
Лот№ 2-твердий сир

2230
458206,00(Чотириста 
п 'ятдесят вісім тисяч двісті 
шість гривень 00 коп)в т.ч 
ПДВ-76367,67

Відкриті торги Січень 2016 року

ДК 016:2010-10.20.2 ДК 
021:2015-15200000-2(Рибні страви 
та пресерви) 
сардина в олії;
-кілька в т\с;
-оселедці с.\с ГОСТ 81562008; 
хамса с\с; 
кілька с\с

2230

і

437783,34(Чотириста 
тридцять сім тисяч сімсот 
вісімдесят три гривні 34 
коп)в т.ч ПДВ-72963,89

Відкриті торги Січень 2016 року

ДК 016:2010-10.32.1 ДК 
021:2015-15321000-4 (Фруктові 
соки) -сік 
ягідно-фруктовий; 
сік томатний

2230
309320,00(Триста дев 'ять 
тисяч триста двадцять 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ- 
51553,33

Відкриті торги Січень 2016 року

ДК 016:2010-35.11.1 ДК 
021:2015-09310000-5 
Електпична енепгія

2273 655000,00( Ш і стсот 
п 'ятдесят п 'ять тисяч

Переговорна процедура 
закупівлі

Січень 2016 року



ДК 016:2010-36.00.2 ДК
021:2015-65111000-4
Розподіл питної води

2272
441168,00(Чотириста сорок 
одна тисяча сто шістдесят 
вісім гривень 00 коп)в т.ч 
ПДВ-73528,00

Переговорна процедура 
закупівлі

Січень 2016 року

35.30.1 Пара та гаряча 
вода;постачання пари та гарячої 
води Лот 1 -
(виробництво,транспортування,пост 
ачання теплової енергії для 
опалення )Лот 2-(послуга з 
централізованого постачання 
гарячої в о д и )

....... ........... ............... _  ......

2271
2272 4324512.00(Чотири 

мільйони триста двадцять 
чотири тисячі п 'ятсот 
дванадцять гривень 00 
коп)в тчПДВ-720752,00

Переговорна процедура 
закупівлі

Грудень 2015 року

Г олова ккт М азур В.І.

і ЧХ
торгів від 17.02.2016р протокол №8

Секретар ккт^ Непомняща А.М.

1



Затверджено Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106

Річний план закупівель на 2016 рік(зі змінами) 
Чернігівського геріатричного .пансіонату

______________ ЄДРПОУ 21395391______________

Предмет закупівлі
Код КЕКВ(для 

бюджетних коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

(тис.грн.) Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення 

процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6

ДК 016:2010-21.20.1 
ДК 021:2015-33600000-6 
(Фармацевтична продукція)

2220

700(Ю0(Сімсот тисяч 
гривень 00 коп)в т.ч 
ПДВ 116666,67

Відкриті торги Січень 2016 року

-- ’

ДК 016:2010-10.71.1 ДК
021:2015-15811000-
б(Хлібопродукти)
хліб щоденний в\г(формовий);

хліб житньо-пшеничний

2230

422218,00(Чотириста 
двадцять дві тисячі двісті 
вісімнадцять гривень 00 
коп)в т.ч ПДВ-70369,67

Відкриті торги Січень 2016 року •

ДК 016:2010-10.51.1

ДК 021:2015-15511000-3 (

Молоко)

-молоко(жирність 3,2%)

2230
362208,00(Триста 
шістдесят дві тисячі двісті 
вісім гривень770 коп)в т.ч. 
ПДВ-60368,00

Відкриті торги Січень 2016 року

ДК 016:2010-10.51.5 
ДК 021:2015-15551000-5 (Йорурти 
та інші ферментовані молочні 
продукти)
кефір(жирність 2,5%) 
сметана(жирність 20%)

2230
357770,00(Триста п'ятдесят 
сім тисяч сімсот сімдесят 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ-
59628,33

Відкриті торги Січень 2016 року

ДК 016:2010-10.11.1 
ДК 021:2015-15110000-2(М'ясо) - 
яловичина(потушнаІ категорії) 
свинина(потушна І категорії)

2230 712761,00(Сімсот 
дванадцять тисяч сімсот 
шістдесят одна гривня 00 
коп)в т.ч ПДВ 118793,50

Відкриті торги Січень 2016 року



15111000-9 М'ясо великої рогатої 
худоби родини бикових

2230

354078,00(Триста п'ятдесят 
чотири тисячі сімдесят 
вісім гривень 00 коп)в т.ч 
ПДВ-59013,00

Відкриті торги Січень 2016 року Торги відмінені (ст.30 п.1 аб.4 (порушення 
порядку оприлюднення оголошення про 
проведення процедури
закупівлі,акцепту,оголошення про результати 
процедури закупівлі,передбаченого цим 
Законом)).

ДК 016:2010-10.20.1 
ДК 021:2015-15221000-3 
(Морожена риба)
-мойва с\м;

-хек с\м;
-камбала с\м;- 

-нототенія с\м

2230
591936,00(П'ятсот 
дев'яносто одна тисяча 
дев'ятсот тридцять шість 
гривень 00 коп)в.т.ч ПДВ- 
98656,00

Відкриті торги Січень 2016 року

ДК 016:2010-10.51.4
ДК 021:2015-15540000-5 (Сирні
продукти)

Лот№1-сир 
киеломолочний(жирність 5%); 
Лот№2-твердий сир

2230
45 8206,00(Чотириста 
п'ятдесят вісім тисяч двісті 
шість гривень 00 коп)в т.ч 
ПДВ-76367,67

Відкриті торги Січень 2016 року

• •

-

ДК 016:2010-10.20.2
ДК 021:2015-15200000-2(Рибні
страви та пресерви)

-сардина в олії;
-кілька в т\с;

-оселедці с.\с ГОСТ 81562008; 
-хамса с\с; 

кілька с\с

' 2230

437783,34(Чотириста 
тридцять сім тисяч сімсот 
вісімдесят три гривні 34 
коп)в т.ч ПДВ-72963,89

Відкриті торги Січень 2016 року
•

ДК 016:2010-10.32.1 
ДК 021:2015-15321000-4 
(Фруктові соки)

-сік ягідно-фруктовий; 
-сік томатний

2230

309320,00(Триста дев'ять 
тисяч триста двадцять 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ-
51553,33

Відкриті торги Січень 2016 року

35.30.1 Пара та гаряча 
вода;постачання пари та гарячої 
води Лот 1 -
(виробництво,транспортування,пост 
ачання теплової енергії для 
опалення )Лот 2-(послуга з 
централізованого постачання 
гарячої води )
------- — І к л и к  зг*

2271
2272 4324512,00(Чотири 

мільйони триста двадцять 
чотири тисячі п'ятсот 
дванадцять гривень 00 
коп)в тчПДВ-720752,00

Переговорна процедура 
закупівлі

Грудень 2015 року

* * # ,
■иЄ?

ч г < 3 * Х

Г олова ккт

сних торгів від 12.01.2016р протокол №2

і'ь /7
Іазур В.І. Секретар ккт Непомняща А.М.

(V  ‘



Затверджено Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106

Річний план закупівель на 2016 рік(зі змінами) 
Чернігівського геріатричного пансіонату

______________ ЄДРПОУ 21395391______________

Предмет закупівлі
Код КЕКВ(для 

бюджетних коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

(тис.грн.) Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення 

процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6

15811000-6 Хлібопродукти 2230 422218,00(Чотириста 
двадцять дві тисячі двісті 
вісімнадцять гривень 00 
коп)в т.ч ПДВ-70369,67

Відкриті торги Січень 2016 року

15511000-3 Молоко 2230
362208,00(Триста шістдесят 
дві тисячі двісті вісім 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ-
60368,00

Відкриті торги Січень 2016 року

•

15551000-5 Иорурти та інші 
ферментовані молочні продукти

2230
357770,00(Триста п'ятдесят 
сім тисяч сімсот сімдесят 
гривень 00 коп)в т.ч ПДВ-
59628,33

Відкриті торги Січень 2016 року

15111000-9 М'ясо великої рогатої 
худоби родини бикових

2230 354078,00(Триста п'ятдесят 
чотири тисячі сімдесят 
вісім гривень 00 коп)в т.ч 
ПДВ-59013,00

Відкриті торги Січень 2016 року

15113000-3 Свинина 2230
510208,00(П'ятсот десять 
тисяч двісті вісім гривень 
00 коп)в т.ч ПДВ-85034,67

Відкриті торги Січень 2016 року

15221000-3 Морожена риба 2230 591936,00(П’ятсот 
дев'яносто одна тисяча 
дев'ятсот тридцять шість 
гривень 00 коп)в.т.ч ПДВ- 
98656,00

Відкриті торги Січень 2016 року

15542000-9 Свіжий сир 2230
271656,00(Двісті сімдесят 
одна тисяча шістсот 
п’ятдесят шість гривень 00 
коп)в т.ч ПДВ-45276,00

Запит цінових пропозицій Лютий 2016 року



15321000-4 Фруктові соки 2230 270248,00(Двісті сімдесят 
тисяч двісті сорок вісім 
гривень 00 коп) в т.ч ПДВ- 
45041,33

Запит цінових пропозицій Лютий 2016 року

15241000-9 Панірована риба та рибні 
консерви

2230
242105,34(Двісті сорок дві 
тисячі сто п'ять гривень 34 
коп)в т.ч ПДВ-40350,89

Запит цінових пропозицій Лютий 2016 року

35.30.1 Пара та гаряча
вода;постачання пари та гарячої
води Лот 1 -
(виробництво.транспортування.поста 
чання теплової енергії для опалення 
)Лот 2-(послуга з централізованого 
постачання гарячої води)
..... ._........... ...... .... ........ . - .. ......... .

2271
2272 4324512,00(Чотири 

мільйони триста двадцять 
чотири тисячі п'ятсот 
дванадцять гривень 00 
коп)в тчПДВ-720752,00

Переговорна процедура 
закупівлі

Грудень 2015 року

За рішенням ком^ 

Г олова ккт

сних торгів відОб.ОІ .2016р протокол №1 

Мазур В.І. Непомняща А.М.



( Затверджено Наказ Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі
України 15.09.2014 №1106

Річний план закупівель на 2016 рік 

Чернігівського геріатричного пансіонату

ЄДРПОУ 21395391___________

Предмет закупівлі

Код КЕКВ(для 
бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

(тис.грн.) Процедура закупівлі

Орієнтовний початок 
проведення процедури 

закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6

35.30.1 Пара та гаряча 
вода;постачання пари та 
гарячої води Лот 1 - 
(виробництво,транспортува 
ння,постачання теплової 
енергії для опалення )Лот 2- 
(послуга з 
централізованого 
постачання гарячої води)

2271
2272

4324512,00(Чотири 
мільйони триста 
двадцять чотири 
тисячі п'ятсот 
дванадцять гривень 
00 коп)в тчПДВ- 
720752,00

Переговорна 
процедура закупівлі

Грудень 2015 року
• .......  ....."

'/ 5? О"/ /і] § 1 VI
За рішенням комітету з конкурсних торгів від07.12.2015р протокол № 13


