ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік
Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Прилуцька центральна міська лікарня», код ЄДРПОУ 34549336
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Конкретна назва предмета закупівлі

1

Природний газ

Централізоване водовідведення

Бензин А-92, дизельне пальне
Наркотичні засоби, психотропні речовини,
прекурсори
Електроенергія (активна, реактивна)
Централізоване опалення: (постачання
теплової
енергії
(згідно
теплового
навантаження);
постачання
теплової
енергії з лічильником)
Централізоване постачання гарячої води

Харчування хворих (діти до 1 року
(молочна кухня), діти від 1 до 18 років,
хворі по дієті № 9 (цукровий діабет),
основний контингент хворих по дієтам
№№ 2,5,7,10,11,13,15, ліквідатори ЧАЕС,
ветерани війни), донорів
Діти до 1 року (молочна кухня); діти від 1
до 18 років; хворі по дієті № 9 (цукровий

Коди відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

2
ДК 016: 2010 -06.20.1 (Газ
природний,скраплений
або в газоподібному стані)
ДК 021:2015 -09123000-7
(Природний газ)
ДК 021:2015 -90430000-0
(Послуги з відведення
стічних вод)

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

3

4

5

2274

371 076,58 гр н. (триста сімдесят одна
тисяча сімдесят шість)
гривень 58
копійок з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень2016 р.

2272

371 076,58 гр н. (триста сімдесят одна
тисяча сімдесят шість)
гривень 58
копійок з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2017 р.

Відкриті
торги

Січень 2017 р.

Відкриті
торги

Січень 2017 р.

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2017 р.

ДК 021:2015 -09130000-9
(Нафта і дистиляти)

2210

ДК 021:2015 -33690000-3
(Лікарські засоби різні)

2220

ДК 021:2015 -09310000-5
(Електрична енергія)

2274

ДК 021:2015 -09320000-8
(Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція)
ДК 021:2015 -09320000-8
(Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція)

ДК 021:2015 -55510000-8
(Послуги їдалень)

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
• закупівлі
6

Код згідно
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

507 745,00 гр н. (п’ятсот сім тисяч
сімсот сорок п’ять) гривень 00 копійок 3
пдв
344 783,00 гр н . (триста сорок чотири
тисячі сімсот вісімдесят три) гривні 00
копійок з ПДВ
2 397 080,00 гр н. (два мільйони триста
дев’яносто
сім
тисяч
вісімдесят)
гривень 00 копійок з ПДВ

2271

3 808 110,00 гр н. (три мільйони
вісімсот вісім тисяч сто десять) гривень
00 копійок з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2017 р.

2272

479 626,50 гр н. (чотириста сімдесят
дев’ять тисяч шістсот двадцять шість)
гривень 50 копійок з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2017 р.

2230

1 526 000,00 гр н. (один мільйон п’ятсот
двадцять шість тисяч) гривень 00
копійок з ПДВ

Відкриті
торги

Січень 2017 р.

2230

201 918,00 гр н. (двісті одна тисяча
дев’ятсот вісімнадцять) гривень 00

Переговорна
процедура

Лютий 2017 р.

Примітки

7

Відкриті
торги
відмінені, в
зв’язку 3
відхиленням
усіх
тендерних
пропозицій

діабет); основний контингент хворих по
дієтам №№ 2,5,7,10,11,13,15; ліквідатори
ЧАЕС; ветерани війни; донори
Харчування: діти до 1 року (молочна
кухня); діти від 1 до 18 років; хворі по дієті
№
9 (цукровий
діабет);
основний
контингент хворих по дієтам №№
2,5,7,10,11,13,15;
ліквідатори
ЧАЕС;
ветерани війни; донори
Л о т 1- за со б и д л я н а р к о зу - [Atracurii
besilas (Атракуріум), Propofol (Дипрофол),
Suxametonii bromidi (Дитилін), Tiopental
1Ча(Тіопентал натрія)]
Л от

2

-

препарати

ДК 021:2015 -55510000-8
(Послуги їдалень)

ДК 021:2015 -55510000-8
(Послуги їдалень)

2230

копійок з ПДВ

закупівлі

1 3 2 4 0 8 2 ,0 0 три. (один мільйон триста
двадцять чотири тисячі вісімдесят дві)
гривні 00 копійок з ПДВ

Відкриті
торги

Лютий 2017 р.

ДК 021:2015 -33600000-6
(Фармацевтична
продукція)

л ік а р с ь к і

[Epinephrine (Адреналін), Azithromycin
(Азітроміцин),
Actovegin
(Актовегін),
Althea
root
(Алтейка),
Ambroxol
(Амброксол), Аттопіа(А міак), Amizon
enisamium iodide (Амізон), Aminocaproic
acid (Амінокапронова кислота). Amikacin
(Аміцил
ліофілізат),
Amoxicillin
(Амоксил), Ampicillin and enzyme inhibitor
(Ампісульбін),
Metamizole
sodium
(Анальгін), Ascorbic acid (Аскорбінова
кислота), Magnesium) (different salts in
combination) (Аспаркам), Sulfamethoxazole
and
trimethoprim
(Бі-септ), Ibuprofen
(Бофен), Viride nitens (Брильянтовий
зелений), Validol (Валідол), Aqua pro
injectioni (Вода д/ін єкцій),Medicinal
charcoal
(Вугілля
активоване),Heparin
(Еепарин), Hydrocortizone (Гідрокортизон),
Glucose
(Глюкоза),
Decamethoxine
(fleKacaH),Dexamethasone (Дексаметазон),
Diclofenac (Диклофенак натрію),Bendazol
(Дібазол),
Diphenhydramine
(Дімедрол),Dopamine
(Дофамін),
Etamsylate
(Етамзілат),
Theophylline
(Еуфіллін),
Lactic
acid
producing
organisms,combinations
(Йогурт),Iodine
(Йод),
Ibuprofen
(Ібупрофен), Calcium
gluconate
(Кальцію
глюконат), Calcium
chloride
(Кальцію
хлорид),Ketotifen
(KeTO^eH),Loratadine
(Кларитин),
Clarithromycin Кларитроміцин),Barbiturates
in
combination
with
other
drugs
(Корвалол),Corglycone

гр и. (п’ятсот вісімдесят
шість тисяч сімсот дев’яносто три)
гривні 00 копійок з П ДВ

5 8 6 7 9 3 ,0 0

2220

,4г

Відкриті
торги

Березень
2017р.

Відкриті
торги за
лотом 2
(препарати
лікарські)
відмінені, в
зв’язку 3
відхиленням
усіх
тендерних
пропозицій

(Корглікон), Nikethamide
(Кордіамін),Xantinoli
nicotinate
(Ксантинола
нікотинат),
Comb
drug
(Левоміколь), Levofloxacin
(Лефлоцин),
Lidocaine (Лідокаїн),ЬеУосеІігігіпе (L-цет),
Magnesium
sulfate
(Магнію
сульфат),Mannitol
(Маніт),Phenylephrine
(Мезатон),Metoclopramide
(Метаклопраміду
гідрохлорид), Metronidazole
(Метронідазол), Ambroxol
(Муколван),Sodium
chloride
(Натрія
хлорид),Sodium
bicarbonate
(Натрія
гідрокарбонат),Glyceryl
trinitrate
(Нітрогліцерин),Inosine pranobex (Новірін),
Procaine
(Новокаїн), Drotaverine
(Но-хша),Multienzymes (Панкреатин),Рарауегіпе
(Папаверін),Paracetamol
(Парацетамол),Pentoxifylline
(Пентоксифіл ін), Hydrogen
peroxide
(Перекис
водню),Piracetam
(Пірацетам),Prednisolone
(Преднізолон
),Comb
drug
(Регідрон),Dextran
(Реополіглюкін),Electrolytes in combination
with
other
drugs
(Peocop6LnaKT),Hydroxyethylstarch
(Рефортан),Inosine
(Рибоксин),
Oxymetazoline
(PuHa3oniH),Salbutamol
(Сальбутамол),Оіо5тесШе
(CMeKTa),Glycyrihiza
(Солодки
кореня),Pitofenene
and
analgesics
(Спазмалгон),С1іІогоругатіпе
(CynpacTHH),Tiazotic
acid
(Тіотріазолін), Electrolytes
(Трисоль), Africaine, combinations
(Ультракаїн), Furazolidone
(Фуразолідон), Furosemide
(Фуросемід),Chlorophyllint
(Хлорофіл inT),Cefatoxime
(Цефотаксим),Ceftazidime
(Цефтазидим),Ceftriaxone (Цефтриаксон)]

•

$

Л от
3
за со б и
для
в и я в л ен н я
за х в о р ю в а н ь - [Tuberkulin (Туберкулін)]
П р еп а р а т и
л ік а р с ь к і
- [Epinephrine
(Адреналін), Azithromycin (Азітроміцин),
Actovegin
(Актовегін),
Althea
root
(Алтейка),
Ambroxol
(Амброксол),

Фармацевтична продукція
- за кодом CPV за ДК
021:2015 «Єдиний
закупівельний словник» -

2 2 9 709,00 грн. (двісті двадцять дев’ять

2220

тисяч сімсот
копійок з ПДВ

дев’ять)

гривень

00

Відкриті
торги

Квітень 2017р.

Відкриті
торги за
відмінені, в
зв’язку 3

Атшопіа(Аміак), Amizon enisamium iodide
(Амізон),
Aminocaproic
acid
(Амінокапронова
кислота),
Amikacin
(Аміцил
ліофілізат),
Amoxicillin
(Амоксил), Ampicillin and enzyme inhibitor
(Ампісульбін),
Metamizole
sodium
(Анальгін), Ascorbic acid (Аскорбінова
кислота), Magnesium) (different salts in
combination) (Аспаркам), Sulfamethoxazole
and
trimethoprim
(Бі-септ), Ibuprofen
(Бофен), Viride nitens (Брильянтовий
зелений), Validol (Валідол), Aqua pro
injectioni (Вода д/ін єкцій),Medicinal
charcoal
(Вугілля
активоване),Heparin
(Гепарин), Hydrocortizone (Гідрокортизон),
Glucose
(Глюкоза),
Decamethoxine
(fleKacaH),Dexamethasone (Дексаметазон),
Diclofenac (Диклофенак натрію),Bendazol
(Дібазол),
Diphenhydramine
(Дімедрол),Dopamine
(Дофамін),
Etamsylate
(Етамзілат),
Theophylline
(Еуфіллін),
Lactic
acid
producing
organ isms,combinations
(Йогурт), Iodine
(Йод),
Ibuprofen
(Ібупрофен),Calcium
gluconate (Кальцію
глюконат), Calcium
chloride
(Кальцію
хлорид),Ketotifen
(KeTo^eH),Loratadine
(Кларитин),
Clarithromycin Кларитроміцин),Barbiturates
in
combination
with
other
drugs
(Корвалол ),Corglycone
(Коргл ікон), Nikethamide
(Кордіамін),Xantinoli
nicotinate
(Ксантинола
нікотинат),
Comb
drug
(Левоміколь),Levofloxacin
(Лефлоцин),
Lidocaine (Лідокаїн)^еуосеіігігіпе (L-цет),
Magnesium
sulfate
(Магнію
сульфат),Mannitol
(MaHiT),Phenylephrine
(Мезатон),Metoclopramide
(Метаклопраміду
гідрохлорид), Metronidazole
(Метронідазол), Ambroxol
(Муколван),Sodium
chloride
(Натрія
хлорид),Sodium
bicarbonate
(Натрія
гідрокарбонат),Glyceryl
trinitrate
(Нітрогліцерин),Inosine pranobex (Новірін),
Procaine
(Новокаїн),Drotaverine
(Ho-xша),Multienzymes (Панкреатин),Papaverine

33600000-6

(Папаверін),Paracetamol
(Парацетамол),Pentoxifylline
(Пентоксифілін), Hydrogen
peroxide
(Перекис
водню),Piracetam
(Пірацетам), Prednisolone
(Преднізолон
),Comb
drug
(Регідрон),Dextran
(Реополіглюкін),Electrolytes in combination
with
other
drugs
(Peocop6maKT),Hydroxyethylstarch
(РефортанХІповіпе
(Рибоксин),
Oxymetazoline
(PnHa3oniH),SalbutamoI
(Сальбутамол),Оіо5тесте
(CMeKTa),Glycyrihiza
(Солодки
кореня),Pitofenene
and
analgesics
(Спазмалгон),С1і]огоругатіпе
(CynpacTHH),Tiazotic
acid
(Тіотріазолін),Electrolytes
(Трисоль),АПчсаіпе,combinations
(Ультракаїн), Furazolidone
(Фуразолідон), Furosemide
(Фуросемід),Chlorophyllint
(Хлорофіл іnT),Cefatoxime
(Цефотаксим), Ceftazidime
(Цефтазидим),Сейгіахопе (Цефтриаксон)]
Препарати
лікарські
- [Epinephrine
(Адреналін), Azithromycin (Азітроміцин),
Actovegin
(Актовегін),
Althea
root
(Алтейка),
Ambroxol
(Амброксол),
А ттопіа(А міак), Amizon enisamium iodide
(Амізон),
Aminocaproic
acid
(Амінокапронова
кислота),
Amikacin
(Аміцил
ліофілізат),
Amoxicillin
(Амоксил), Ampicillin and enzyme inhibitor
(Ампісульбін),
Metamizole
sodium
(Анальгін), Ascorbic acid (Аскорбінова
кислота), Magnesium) (different salts in
combination) (Аспаркам), Sulfamethoxazole
and
trimethoprim
(Бі-септ), Ibuprofen
(Бофен), Viride nitens (Брильянтовий
зелений), Validol (Валідол), Aqua pro
injectioni (Вода д/ін єкцій),Medicinal
charcoal
(Вугілля
активоване),Heparin
(Гепарин), Hydrocortizone (Гідрокортизон),
Glucose
(Глюкоза),
Decamethoxine
(fleKacaH),Dexamethasone (Дексаметазон),
Diclofenac (Диклофенак Harpira),Bendazol
(Дібазол),
Diphenhydramine

•

Фармацевтична продукція
- за кодом CPV за ДК
021:2015 «Єдиний
закупівельний словник» 33600000-6

2220

229 709,00 гри. (двісті двадцять дев’ять
тисяч сімсот дев’ять) гривень 00
копійок з ПДВ

Відкриті
торги

Травень 2017р.

Відкриті
торги за
відмінені, в
зв’язку 3
відхиленням
усіх
тендерних
пропозицій

(Дімедрол),Ооратіпе
(Дофамін),
Etamsylate
(Етамзілат),
Theophylline
(Еуфіллін),
Lactic
acid
producing
organ isms,combinations
(Йогурт), Iodine
(Йод),
Ibuprofen
(Ібупрофен),Calcium
gluconate
(Кальцію глюконат), Calcium
chloride
(Кальцію • хлорид),Ketotifen
(Kетоті фен), Loratad ine
(Кларитин),
Clarithromycin Кларитроміцин),Barbiturates
in
combination
with
other
drugs
(Корвалол ),Corglycone
(Коргл ікон), Nikethamide
(Кордіамін),Xantinoli
nicotinate
(Ксантинола
нікотинат),
Comb
drug
(Левоміколь), Levofloxacin
(Лефлоцин),
Lidocaine (Лідокаїн),ЕеуосеЬгігіпе (L-цет),
Magnesium
sulfate
(Магнію
сульфат),Mannitol
(Маніт),Phenylephrine
(Мезатон), Metoclopramide
(Метаклопраміду
гідрохлорид),Metronidazole
(Метронідазол), Ambroxol
(Муколван),Sodium
chloride
(Натрія
хлорид),Sodium
bicarbonate
(Натрія
гідрокарбонат)^ lyceryl
trinitrate
(Нітрогліцерин),Inosine pranobex (Новірін),
Procaine
(Новокаїн), Drotaverine
(Ho-xша),Multienzymes (Панкреатин),Papaverine
(Папаверін),Paracetamol
(Парацетамол), Pentoxifylline
(Пентоксифілін),Hydrogen
peroxide
(Перекис
водню),Piracetam
(Пірацетам),Prednisolone
(Преднізолон
),Comb
drug
(Регідрон), Dextran
(Реополіглюкін),Electrolytes in combination
with
other
drugs
(Peocop6uiaKT),Hydroxyethylstarch
(Рефортан),Inosine
(Рибоксин),
Oxymetazoline
(Риназолін),8а1Ьиіато1
(Сальбутамол),Оіо5тесте
(CMeKTa),Glycyrihiza
(Солодки
кореня),Pitofenene
and
analgesics
(Спазмалгон),С1Логоругатіпе
(CynpacTHH),Tiazotic
acid
(Тіотріазолін),Electrolytes
(Трисоль),Атісаіпе,combinations
(Ультракаїн), Furazolidone________________

(Фуразолі дон),Furosemide
(Фуросемід),Chlorophyllint
(Хлорофіл іпт),СеґаЮхіте
(Цефотаксим),Ceftazidime
(Цефтазидим),Сейгіахопе (Цефтриаксон)]
П р еп а р а т и
л ік а р с ь к і
- [Epinephrine
(Адреналін), Azithromycin (Азітроміцин),
Actovegin
(Актовегін),
Althea
root
(Алтейка),
Ambroxol
(Амброксол),
Атшопіа(Аміак), Amizon enisamium iodide
(Амізон),
Aminocaproic
acid
(Амінокапронова
кислота),
Amikacin
(Аміцил
ліофілізат),
Amoxicillin
(Амоксил), Ampicillin and enzyme inhibitor
(Ампісульбін),
Metamizole
sodium
(Анальгін), Ascorbic acid (Аскорбінова
кислота), Magnesium) (different salts in
combination) (Аспаркам), Sulfamethoxazole
and
trimethoprim
(Bi-cenT)Jbuprofen
(Бофен), Viride nitens (Брильянтовий
зелений), Validol (Валідол), Aqua pro
injectioni (Вода д/ін єкцій),Medicinal
charcoal
(Вугілля
активоване),Heparin
(Гепарин), Hydrocortizone (Гідрокортизон),
Glucose
(Глюкоза),
Decamethoxine
(fleKacaH),Dexamethasone (Дексаметазон),
Diclofenac (Диклофенак натрію),Bendazol
(Дібазол),
Diphenhydramine
(Дімедрол),Dopamine
(Дофамін),
Etamsylate
(Етамзілат),
Theophylline
(Еуфіллін),
Lactic
acid
producing
organisms,combinations
(Йогурт), Iodine
(Йод),
Ibuprofen
(Ібупрофен),Calcium
gluconate
(Кальцію
глюконат),Calcium
chloride
(Кальцію
хлорид),Ketotifen
(KeTo^eH),Loratadine
(Кларитин),
Clarithromycin Кларитроміцин),Barbiturates
in
combination
with
other
drugs
(Корвалол),Corglycone
(KopmiKOH),N ikethamide
(Кордіамін),Xantinoli
nicotinate
(Ксантинола
нікотинат),
Comb
drug
(Левоміколь), Levofloxacin
(Лефлоцин),
Lidocaine (Лідокаїн)^еуосеПгігіпе (L-цет),
Magnesium
sulfate
(Магнію
сульфат),Mannitol
(Маніт), Phenylephrine
(Мезатон),Metoclopramide

Фармацевтична продукція
- за кодом CPV за ДК
021:2015 «Єдиний
закупівельний словник» 33600000-6

2220

229 709,00 гр н. (двісті двадцять дев’ять
тисяч сімсот дев’ять) гривень 00
копійок з ПДВ
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Відкриті
торги

Червень
2017р.

Відкриті
торги за
відмінені, в
зв’язку 3
поданням для
участі в них
менше двох
тендерних
пропозицій

(Метаклопраміду
гідрохлорид),Metronidazole
(Метронідазол), Ambroxol
(Муколван),Sodium
chloride
(Натрія
хлорид),Sodium
bicarbonate
(Натрія
гідрокарбонат)^ lycery I
trinitrate
(Нітрогліцерин),Inosine pranobex (Новірін),
Procaine
(Новокаїн), Drotaverine
(Ho-xша),Multienzymes (Панкреатин),Papaverine
(Папаверін), Paracetamol
(Парацетамол),Pentoxifylline
(Пентоксифілін),Hydrogen
peroxide
(Перекис
водню),Piracetam
(Пірацетам),Prednisolone
(Преднізолон
),Comb
drug
(Регідрон),Dextran
(Реополіглюкін),Electrolytes in combination
with
other
drugs
(Peocop6uiaKT),Hydroxyethylstarch
(Рефортан),Inosine
(Рибоксин),
Oxymetazoline
(Риназолін),5а1Ьиіато1
(CajTb6yTaMoa),Diosmectite
(CMeKTa),Glycyrihiza
(Солодки
кореня),Ркоґепепе
and
analgesics
(Спазмалгон),СІі1огоругатіпе
(CynpacTHH),Tiazotic
acid
(Тіотріазолін), Electrolytes
(Трисоль),Аігісаіпе,combinations
(Ультракаїн), Furazolidone
(Фуразолідон), Furosemide
(Фуросемід),С1і1огорІіу11іт
(Хлорофіл inT),Cefatoxime
(Цефотаксим),Ceftazidime
(Цефтазидим),Ceftriaxone (Цефтриаксон)]
П репарати
лік арськ і
- [Epinephrine
(Адреналін), Azithromycin (Азітроміцин),
Actovegin
(Актовегін),
Althea
root
(Алтейка),
Ambroxol
(Амброксол),
А ттопіа(А міак), Amizon enisamium iodide
(Амізон),
Aminocaproic
acid
(Амінокапронова
кислота),
Amikacin
(Аміцил
ліофілізат),
Amoxicillin
(Амоксил), Ampicillin and enzyme inhibitor
(Ампісульбін),
Metamizole
sodium
(Анальгін), Ascorbic acid (Аскорбінова
кислота), Magnesium) (different salts in
combination) (Аспаркам), Sulfamethoxazole
and
trimethoprim
(Бі-септ), Ibuprofen

•

Фармацевтична продукція
- за кодом CPV за ДК
021:2015 «Єдиний
закупівельний словник» 33600000-6
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2220

229 709,00 грн. (двісті двадцять дев’ять
тисяч сімсот дев’ять) гривень 00
копійок з ПДВ

Переговорна
процедура

Липень 2017р.

(Бофен), Viride nitens (Брильянтовий
зелений), Validol (Валідол), Aqua pro
injectioni (Вода д/ін єкцій),Medicinal
charcoal
(Вугілля
активоване),Heparin
(Гепарин), Hydrocortizone (Гідрокортизон),
Glucose
(Глюкоза),
Decamethoxine
№KacaH),Dexamethasone (Дексаметазон),
Diclofenac (Диклофенак натрію),Bendazol
(Дібазол),
Diphenhydramine
(Дімедрол), Dopamine
(Дофамін),
Etamsylate
(Етамзілат),
Theophylline
(Еуфіллін),
Lactic
acid
producing
organ isms,combinations
(Йогурт),Iodine
(Йод),
Ibuprofen
(Ібупрофен),Calcium
gluconate (Кальцію
глюконат),Calcium
chloride
(Кальцію
хлорид),Ketotifen
(Кетотіфен),Еогаїабіпе
(Кларитин),
Clarithromycin Кларитроміцин),Barbiturates
in
combination
with
other
drugs
(Корвалол),Corglycone
(Коргл ікон), Nikethamide
(Кордіамін),Xantinoli
nicotinate
(Ксантинола
нікотинат),
Comb
drug
(Левоміколь), Levofloxacin
(Лефлоцин),
Lidocaine (Лідокаїн),Ееуосепгігіпе (L-цет),
Magnesium
sulfate
(Магнію
сульфат),Mannitol
(Маніт),Phenylephrine
(Me3 aTOH),Metoclopramide
(Метаклопраміду
гідрохлорид), Metronidazole
(Метронідазол), Ambroxol
(Муколван),Sodium
chloride
(Натрія
хлорид),Sodium
bicarbonate
(Натрія
гідрокарбонат),Glyceryl
trinitrate
(Нітрогліцерин),Inosine pranobex (Новірін),
Procaine
(Новокаїн), Drotaverine
(Ho-xша),Multienzymes (Панкреатин),Papaverine
(Папаверін),Paracetamol
(Парацетамол), Pentoxifylline
(Пентоксифілін),Hydrogen
peroxide
(Перекис
водню),Piracetam
(Пірацетам), Prednisolone
(Преднізолон
),Comb
drug
(Регідрон), Dextran
(Реополіглюкін),Electrolytes in combination
with
other
drugs
(Peocop6uiaKT),Hydroxyethylstarch
(Рефортан), Inosine____________(Рибоксин),

Oxymetazoline
(Риназолін),8а1Ьи1ашо1
(Caab6yiaMo:i),Diosrnectite
(CMeKTa),Glycyrihiza
(Солодки
кореня),Pitofenene
and
analgesics
(Спазмалгон),СЬ1огоругатіпе
(CynpacTHH),Tiazotic
acid
(Тіотріазолін), Electrolytes
(Трисоль),АДісаіпе,combinations
(Ультракаїн), Furazolidone
(Фуразолідон), Furosemide
(Фуросемід),Chlorophyllint
(Хлорофіл іпт),Cefatoxime
(L1^0TaKCHM),Ceftazidime
(Цефтазидим),Сейгіахопе (Цефтриаксон)]
Медичні матеріали - за
кодом CPV за ДК 021:2015
«Єдиний закупівельний
словник» - 33140000-3

Контейнери
для
крові
450/400
з
консервантом (антикоагулянтом) ЦФДА 1 та портом для пробірок
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2220

144 000,00

(сто сорок чотири
тисячі) гривень 00 копійок з ПДВ
грн.

Ів ч ен к о Л .В .
(ін іц іа л и т а п р ізв и щ е )
_______К а ш у б а О .В .
(ін іц іа л и т а п р із в и щ е )

Відкриті
торги

Вересень
2017р.

