
ЗАТВЕРДЖЕНО

15.09.2014 №1106
Річний план закупівель

на 2015 рік

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі            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 Код 

ДК 016:2010 
2282

1 658 722 грн.                            
(Один мільйон шістсот 

п’ятдесят вісім тисяч сімсот 
двадцять дві грн.) 

Переговорна процедура 
закупівлі Березень 2015року

Переговорна процедура закупівлі застосована як вийняток у разі 
відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на 

відповідному ринку, внаслідок чого договір на закупівлю може 
бути укладений лише з одним постачальником, за відсутності при 

цьому альтернативи на 2015рік

(35.11.1) Електрична енергія Код ДК 
016:2010

2282
289 120 грн.                                

(Двісті вісімдесят дев’ять тисяч 
сто двадцять грн.)

Переговорна процедура 
закупівлі Березень 2015року

Переговорна процедура закупівлі застосована як вийняток у разі 
відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на 

відповідному ринку, внаслідок чого договір на закупівлю може 
бути укладений лише з одним постачальником, за відсутності при 

цьому альтернативи на 2015рік

Голова комітету з конкурсних 
торгів Горбаченко Н.Ю.

(прізвище, ініціали) (підпис)
М.П.

Секретар комітету з конкурсних                
торгів Кобець К.А.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.02.2015р. № 1

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Святошинського району м. Києва  38961113

Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України



Предмет закупівлі

Код КЕКВ      
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана 
вартість 

предмета 
закупівлі, грн.

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

1
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (Бланки, формуляри та 
інші канцелярські паперові вироби) ДК 016:2010 2282 15 620,00  

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.1

2

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 
(Комплектуючі та дрібний інвентар  для ремонту 
обладнання,витратні матеріали для коп'ютерної 
техніки)(катриджі) ДК 016:2010 2282 3 736,00     

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.2

3
20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення               
ДК 016:2010

2282 14 945,00  
На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.3

4
10.51.2 Молоко спеціальної призначеності для немовлят, у 
герметичних пакованнях масою нетто не більше ніж 500 г, з 
умістом жиру понад 10 мас. %  ДК 016:2010 2282 6 400,00     

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.5

5
22.19.7  Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.т.ч. ґума 
тверда; вироби з твердої ґуми (Рукавички) ДК 016:2010 2282 20 000,00  

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.6

6
32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 
стоматологічні (Шприци) ДК 016:2010 2282 99 900,00  

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.7

7
17.22.12 Вироби паперові медичні  гігієнічні ДК 016:2010 2282 1 450,00     

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.8

8
20.14.75 Спирт етиловий ДК 016:2010

2282 20 000,00  
На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.9

9
20.20.14 Засоби дезінфекційні ДК 016:2010 2282 99 900,00  

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.10

10  21.20.2 Препарати фармацевтичні (туберкулін), матеріали 
перев'язувальні    ДК 016:2010 2282 99 800,00  

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.11

11
 17.12.7 Крафт-папір  ДК 016:2010 2282 2 500,00     

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.12

12
17.12.14 Папір  для графічних цілей ЕКГ ДК 016:2010

2282 4 000,00     
На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.13

13 23.19.23 Посуд лабораторний, гігієнічний або 
фармацевтичний скляний  ДК 016:2010 2282 2 000,00     

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.14

14
32.50.5 Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші( 
препарати у формі гелю, що їх використовують у медицині ) 
ДК 016:2010 2282 500,00        

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.15

15
38.11.21 Збирання безпечних комунальних відходів 
(Вивезення сміття) ДК 016:2010 2282 6 188,00     

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.16

16
68.20.12 Послуги щодо оренди й експлуатування власності чи 
взятої в лізинг нежитлової площі (Експлуатаційні витрати 
(відшкодування) ДК 016:2010 2282 24 000,00  

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.17

17
81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (дезінсекція та 
дератизація) ДК 016:2010 2282

11 044,00  
На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.18

18  95.11.1 Послуги щодо технічного випробування (Повірка 
лічильників) ДК 016:2010

2282
7 000,00     

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.19

19 96.09.1 Послуги різні, інші, н. в. і. у.(Технічне обслуговування  
та повірка лічильників) ДК 016:2010 2282 19 632,00  

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.20

Додаток до річного плану закупівель,
що здійснюється без проведення процедур закупівель 

на  2015 року
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Святошинського р-ну м. Києва



20 61.10.1 Послуги стаціонарного телефонного зв'язку            ДК 
016:2010 2282 33 600,00  

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.21

21
43.22.1 Монтаж водопровідних,каналізаційних,систем 
опалювання (Гідравлічна промивка  системи опалення) ДК 
016:2010 2282 30 000,00  

На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.22

22
20.59.52 Препарати та заряди для вогнегасників (перезарядка 
вогнегасників)  ДК 016:2010 2282

1 225,00     
На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.23

23
74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. 
і. у. (відомча охорона) ДК 016:2010 2282

10 440,00  
На протязі 
2015 року

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.24

24
36.00.2   Обробляння та розподіляння води трубопроводами 
(Послуги з водопостачання)  ДК 016:2010 2282 46 984,00  січень 2015

Закон України "Про 
здійснення державних 
закупівель " ст.2п.25

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від   25.02.15  № 1

 Н.Ю. Горбаченко
Голова комітету з конкурсних торгів

К.А. Кобець 
Секретар комітету з конкурсних торгів
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