
№ 
п/п Предмет закупівлі

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетни
х коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
1 пара та гаряча вода; постачання 

пари та гарячої води (35.30.1)                                
лот 1 - пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої води,                                                   
лот 2 - пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої води,                                                                       
лот 3 - пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої води

2282 2130068.00 грн.     два 
мільона сто тридцяит 
тисяч шістьдесят 
вісім грн. (в т.ч. ПДВ 
355011.33грн.) переговорна 

процедура 
закупівлі

березень

місцевий бюджет - 
1065905.00грн.         
Кошти підприємства - 
1064163.00грн.

2 енергія електрична (35.11.1)          
лот 1 - енергія електрична ,                
лот 2 - енергія електрична ,                 
лот 3 - енергія електрична 

2282 517155.00грн. п'ятсот 
сімнадцять тисяч сто 
п'ятдесят п'ять грн. (в 
т.ч. ПДВ 
86192.50грн.) 

переговорна 
процедура 
закупівлі

березень

місцевий бюджет -  
214009.00грн.         
Кошти підприємства - 
303146.00грн.

Д.Ф. Подковська
(ініціали, прізвище)

О.А. Хорошилова
(ініціали, прізвище)

на  2015 року

по КНП "ЦПМСД №1" Святошинського району  м. Києва                            38961129
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Дані щодо кожного окремого предмета закупівлі

зміни до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  N 1106

на  2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.03.2015р. N 2

по КНП "ЦПМСД №1" Святошинського району  м. Києва                            38961129
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Дані щодо кожного окремого предмета закупівлі

Голова комітету з конкурсних 
торгів

Секретар комітету з конкурсних 
торгів



№ 
п/п Предмет закупівлі

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетни
х коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 1 2 3 4 5 6
1 Код ДК 016:2010   22.19.7                                    

Вироби з вулканізованої гуми н.в.і.у.; гума 
тверда; вироби з твердої гуми                  
(коврики діелектричні, перчатки 
діелектричні, галоші) 

2210
2 040,00                                            
(з ПДВ)                                               

дві тисячі сорок грн. 00 коп.
квітень

Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

2 Код ДК 016:2010  24.20.3                                 
Труби та трубки зовнішнього діаметра не 
більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші (труби) 2210

398,00                                         
(з ПДВ)                                 

триста дев`яносто вісім грн. 00 
коп.

травень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

3 Код ДК 016:2010   25.93.1                                           
Вироби з дроту, ланцюги та пружини 
(провід)

2210
203,00                                         

(з  ПДВ)                                                    
двісті три грн. 00коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

4 Код ДК 016:2010      27.33.1                                            
Пристрої електромонтажні (стартер, 
розетки)

2210

  1 853,00                                             
(з  ПДВ)                                                     

одна тисяча вісімсот п`ятдесят 
три грн. 00коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

5
Код ДК 016:2010   25.94.1                                         
Вироби кріпильні та ґвинтонарізні (циліндр 
для дверей)

2210
930,00                                            

(з  ПДВ)                                               
дев'ятсот тридцять грн. 00коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

6
Код ДК 016:2010    27.40.3                                                               
Лампи та світильники, інші 2210

600,00                                          
(з  ПДВ)                                                 

шістсот грн. 00 коп.
квітень

Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

7
Код ДК 016:2010        20.41.4                                                                 
Препарати пахучі, воски та інші засоби для 
чищення (засоби для чищення)

2210

829,00                                          
(з  ПДВ)                                                 

вісімсот двадцять дев`ять грн. 
00 коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

8 Код ДК 016:2010      32.91.1                                         
Мітли та щітки                                               2210

896,00                                           
(з  ПДВ )                                                                      

вісімсот дев`яносто шість грн. 
00 коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

9
Код ДК 016:2010    23.52.1                                                                
Вапно негашене, гашене та гідравлічне 
(вапно)

2210

460,00                                           
(з  ПДВ)                                             

чотириста шістдесят грн. 
00коп.

березень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

10 Код ДК 016:2010   30.30.1    Фарби та лаки 
на основі полімерів 2210

214,00                                                
(з  ПДВ)                                                  

двісті чотирнадцять грн. 00коп.
квітень

Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

11 Код ДК 016:2010   25.72.1                        
Замки та завіси 2210

350,00                                        
(з ПДВ)                                   

триста п`ятдесят грн. 00 коп.
травень

Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

12 Код ДК 016:2010   27.40.1                              
Лампи розжарювання та газорозрядні 
електричні; лампи дугові

2210
136,00                                              

(з  ПДВ)                                              
сто тридцять шість грн. 00 коп.

травень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  N 1106

Додаток річного плану закупівель
що здійснюється без проведення процедури закупівель 

на  2 квартал 2015 року
по КНП "ЦПМСД №1" Святошинського району  м. Києва                            38961129

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Дані щодо кожного окремого предмета закупівлі



13 Код ДК 016:2010   22.22.1                      Тара 
пластмасова (совки, відра) 2210

133,00                                                              
(з ПДВ)                                                         

сто тридцять три грн. 00 коп.
травень

Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

14 Код ДК 016:2010    26.51.6                             
Інструменти та прилади вимірювальні, 
контрольні та випробовувальні, інші 
(лічільник води)

2210

1 788,00                                           
(з  ПДВ)                                                   

одна тисяча сімсот вісімдесят 
вісім грн. 00 коп.

травень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

15 Код ДК 016:2010    22.29.9                                 
Послуги з виготовляння інших 
пластмасових виробів; роботи субпідрядні 
як частина виробництва Інших 
пластмасових виробів (табличка)

2210
98,00                                                     

(з  ПДВ)                                                               
девяносто вісім грн. 00 коп.

червень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010    20.14.75                                 
Спирт етиловий та напої спиртні 
денатуровані, інші, будь-якої міцності(спирт 
етиловий)

2220

1 182,00                                                     
(в т.ч. ПДВ 7%)                                                               

одна тисяча сто вісімдесят дві 
грн. 00 коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010    20.20.1                                 
Пестициди та інші агрохімічні продукти 
(дезинфікційні засоби)

2220

92 687,00                                                     
(в т.ч. ПДВ 7%)                                                               

девяносто дві тисячі шістсот 
вісімдесят сім грн. 00 коп.

березень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010    20.59.6                                                                
Желатин і його похідні, зокрема молочні 
альбуміни (гель для ЕКГ)

2220
2 040,00                                          

(без ПДВ)                                                 
дві тисячі сорок грн. 00 коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010            17.12.31                                                                 
Крафт-папір і картон, некрейдовані (папір 
для ЕКГ)

2220

29 190,00                                          
(без ПДВ)                                                 

двідцять дев`ять тисяч сто 
дев`яносто грн. 00 коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010    21.20.2                                                                
Препарати фармацевтичні, інші (матеріали 
перев'язувальні, бинти марлеві стер.)

2220

19 400,00                                           
(в т.ч. ПДВ 7%)                                             

дев`ятнадцять тисяч чотириста 
грн. 00коп.

березень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   17.12.2    Серветки 
паперові туалетні, серветки для обличчя, 
рушники, скатертини-серветки, целюлозна 
вата й полотна з целюлозних волокон (вата 
гігієн.)

2220
600,00                                                

(в т.ч. ПДВ 7%)                                                  
шістсот грн. 00коп.

березень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   22.29.2                                           
Одяг і аксесуари до нього (зокрема 
рукавички), пластмасові 

2220

24 162,10                                         
(в т.ч. ПДВ 7%)                                                    

двідцять чотири тисячі сто 
шістдесят дві грн. 10коп.

березень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   32.50.1                                          
Інструменти і прилади медичні, хірургічні 
та стоматологічні (шприці, системи, голки 
тощо)

2220

56 097,60                                            
(в т.ч. ПДВ 7%)                                               

п'ятдесят шість тисяч 
дев`яносто сім грн. 60коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   26.51.5                                         
Прилади для контролювання інших 
фізичних характеристик (термометри, тест-
смужки)

2220

4 474,00                                            
(в т.ч. ПДВ 7%)                                               

чотири тисячі чотириста 
сімдесят сім грн. 00коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010      21.20.1                                           
Ліки                                                 2220

22 165,20                                           
(з  ПДВ )                                                                      

двідцять дві тисячі сто 
шістдесят п`ять грн. 20 коп.

травень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   20.59.5                                         
Продукти хімічні різноманітні (тест-
смужки)

2220

9 987,55                                            
(в т.ч. ПДВ 7%)                                               

дев`ять тисяч дев`ятсот 
вісімдесят сім грн. 55коп.

червень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   10.39.14                                         
Овочі та плоди, нарізані й упаковані (пюре) 2230

8 129,42                                            
(з  ПДВ)                                               

вісім тисяч сто двадцять 
дев`ять грн. 42коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   10.61.3                                         
Крупи, крупка, гранули та інші продукти з 
зерна зернових культур (каши)

2230

16 899,00                                            
(з  ПДВ)                                               

шістнадцять тисяч вісімсот 
дев`яносто дев`ять грн. 00коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   84.24.1                                        
Послуги у сфері громадського порядку та 
громадської безпеки (охорона майна в 
приміщенні та обслуговування сигналізації)

2240

2 299,00                                            
(з  ПДВ)                                               

дві тисячі двісті  дев`яносто 
дев`ять грн. 00коп.

березень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  



Код ДК 016:2010   38.11.6                                        
Послуги підприємств щодо перевезення 
безпечних відходів (вивіз твердих 
побутових відходів)

2240
11 000,00                                            
(з  ПДВ)                                              

одинадцять тисяч грн. 00коп.
березень

Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   38.12.3                                        
Послуги підприємств щодо перевезення 
небезпечних відходів (перевезення та 
утилізація медичних відходів)

2240
900,00                                            

(з  ПДВ)                                               
дев`ятсот грн. 00коп.

березень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   64.19.3                                         
Послуги щодо грошового посередництва, 
інші, н.в.і.у(обслуговування тирифного 
пакету, плата за платіжні доручення)

2240

675,00                                            
(без  ПДВ)                                               

шістсот сімдесят пять грн. 
00коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   33.12.1                                         
Ремонтування та технічне обслуговування 
машин загальної призначеності 
(тех.обслуговування ліфтів)

2240

19 800,00                                            
(з  ПДВ)                                               

дев`ятнадцять тисяч вісімсот 
грн. 00коп.

березень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   43.22.1                                         
Монтаж водопровідних, каналізаційних, 
систем опалювання, вентиляції та 
кондиціювання повітря (технічне 
обслуговування вузла обліку теплової 
енергії та ЦО, ГВП)

2240

16 800,00                                            
(з  ПДВ)                                               

шістнадцять тисяч вісімсот 
грн. 00коп.

лютий
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   62.02.3                                        
Послуги щодо технічної допомоги у сфері 
інформаційних технологій (Супровід 
програмного забезпечення "кадри..", 
"зарплата", інформаційної 
системиуправління бюджетом)

2240

6 900,00                                            
(з  ПДВ)                                               

шість тисяч дев`ятсот грн. 
00коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010    95.11.1                             
Ремонтування комп'ютерів і периферійного 
устатковання ( ремонт  та заправка 
картриджів)

2240

4 147,00                                          
(без ПДВ)                                                   

чотири тисячі сто сорок сім 
грн. 00 коп.

червень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   81.29.1                             
Послуги щодо очищування, інші( 
дератизація, дезінсекція, дезінфекція)

2240
600,00                                          

(з  ПДВ)                                                   
шістсот грн. 00 коп.

червень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   71.20.1     Послуги щодо 
технічного випробовування й аналізування 
(Повірка засобів вимірювальної техніки, 
повірка лічильника води)

2240

4 022,00                                        
(з ПДВ)                                         

чотири тисячі двадцять дві 
грн.00 коп.

квітень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   65.12.4     Послуги щодо 
страхування майна від пожежі та інших 
небезпек (страхування орендованого майна) 2240

964,78                                             
(без ПДВ)                                         

дев`ятсот шістдеят чотири грн. 
78 коп.

травень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013     Послуги з 
поточного ремонту внутрішніх комунікацій 
в приміщеннях   2240

10 096,00                                             
(з  ПДВ)                                         

десять тисяч дев`яносто шість 
грн. 00 коп.

травень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Код ДК 016:2010   85.60.1                              
Послуги освітянські допоміжні (оплата за 
курси)

2282
500,00                                          

(без ПДВ)                               
п'ятсот грн. 00 коп.                               

травень
Як додаток річ. плану 
на підставі ч.1 ст.2 ЗУ 
від 10.04.14р. № 1197-
VII  

Д.Ф. Подковська
(ініціали, прізвище)

О.А. Хорошилова
(ініціали, прізвище)

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.06.2015р.    N 19



№ 
п/п Предмет закупівлі

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетни
х коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
1 пара та гаряча вода; постачання 

пари та гарячої води (35.30.1)                                 
2282 53800.00 грн.     

Пятьдесят три тисячі 
вісімсот грн. 00коп. (в 
т.ч. ПДВ 8966,67грн.)

переговорна 
процедура 
закупівлі

березень

загальна вартість 
закупівлі по коду 
35.30.1 (ДК 016:2010) 
- 2183868.00грн.

Д.Ф. Подковська
(ініціали, прізвище)

О.А. Хорошилова
(ініціали, прізвище)

№ 
п/п Предмет закупівлі

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетни
х коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
1  Код ДК 016:2010   22.29.2                                           

Одяг і аксесуари до нього 
(зокрема рукавички), пластмасові 

2220

1893,9                         
(в т.ч. ПДВ 7%)                           

одна тисяча вісімсот 
девяносто три грн  

січень.

2
Код ДК 016:2010   32.50.1                                          
Інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні 
(шприці, системи, голки тощо)

2220

5585,4                     (в 
т.ч. ПДВ 7%)                           

п'ять тисяч п'ятсот 
вісімдесят п'ять грн. 

40коп.

січень

3 Код ДК 016:2010   20.14.2                                            
Спирти, феноли, фенолоспирти та 
їхні галогено-, сульфо-, нітрони 
нітрозопохідні; спирти жирні 
технічні 

2220

2159,26                   (в 
т.ч. ПДВ 7%)                           
дві тисячи сто 

п'ятьдесят дев'ять 
грн. 26коп.

січень

4 Код ДК 016:2010   36.00.1                                               
Вода природна

2272

6415,42                  (з  
ПДВ )                           

шість тисяч 
чотириста 

п'ятнадцять грн. 
42коп.

січень

що здійснюється без проведення процедури закупівель 
на І квартал 2015 року

по КНП "ЦПМСД №1" Святошинського району  м. Києва                            38961129
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Дані щодо кожного окремого предмета закупівлі

Додаток річного плану закупівель

Голова комітету з конкурсних 
торгів

Секретар комітету з конкурсних 
торгів

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.03.2015р.  N 6



Д.Ф. Подковська
(ініціали, прізвище)

О.А. Хорошилова
(ініціали, прізвище)

№ 
п/п Предмет закупівлі

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетни
х коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 1 2 3 4 5 6
1 Код ДК 016:2010   22.19.7                                    

Вироби з вулканізованої гуми 
н.в.і.у.; гума тверда; вироби з 
твердої гуми                  (коврики 
діелектричні, перчатки 
діелектричні, галоші) 

2210

654,00                                            
(з ПДВ)                                               

шістсот п'ятдесят 
чотири грн. 00 коп.

березень

2 Код ДК 016:2010  13.96.1                                  
Пряжа металізована чи пряжа 
скомбінована з металом; тканини з 
металевих ниток і тканини з 
металізованої пряжі; нитки ґумові 
та корд, з текстильним покривом і 
продукція текстильна та готові 
вироби технічної призначеності 
(Рукав латексний д.51 (ГР-50), 
ствол РС-50)
код ДКПП ДК 016:2010 – 13.96.1

2210

1 260,00                                         
(з ПДВ)                                 

одна тисяча двісті 
шістдесят грн. 00 коп.

лютий

3 Код ДК 016:2010   22.29.2                                           
Одяг і аксесуари до нього 
(зокрема рукавички), пластмасові 2220

2 815,00                                         
(в т.ч. ПДВ 7%)                                                    

дві тисячі вісімсот 
п'ятнадцять грн. 

00коп.

лютий

4 Код ДК 016:2010      20.14.2                                            
Спирти, феноли, фенолоспирти та 
їхні галогено-, сульфо-, нітрони 
нітрозопохідні; спирти жирні 
технічні 

2220

 2 122,00                                             
(в т.ч. ПДВ 7%)                                                     
дві тисячи сто 

дадцять дів грн. 
00коп.

лютий

Дані щодо кожного окремого предмета закупівлі

Додаток річного плану закупівель
що здійснюється без проведення процедури закупівель 

на  2015 року
по КНП "ЦПМСД №1" Святошинського району  м. Києва                            38961129

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _06.02.2015р._ N 1

Голова комітету з конкурсних 
торгів

Секретар комітету з конкурсних 
торгів



5
Код ДК 016:2010   32.50.1                                          
Інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні 
(шприці, системи, голки тощо)

2220

1 5220,00                                            
(в т.ч. ПДВ 7%)                                               

п'ятнадцять тисяч 
двісті двадцять грн. 

00коп.

лютий

6
Код ДК 016:2010    20.59.6                                                                
Желатин і його похідні, зокрема 
молочні альбуміни (гель для ЕКГ)

2220

235,00                                          
(без ПДВ)                                                 

двісті тридцять пять 
грн. 00 коп.

лютий

7

Код ДК 016:2010            17.12.31                                                                 
Крафт-папір і картон, 
некрейдовані (папір для ЕКГ)

2220

1 480,00                                          
(без ПДВ)                                                 

одна тисяча 
чотириста вісімдесят 

грн. 00 коп.

лютий

8 Код ДК 016:2010      21.20.1                                           
Ліки                                                 

2220

2 834,80                                           
(з  ПДВ )                                                                      

дві тисячі вісімсот 
тридцять чотири грн. 

80 коп.

лютий

9 Код ДК 016:2010    21.20.2                                                                
Препарати фармацевтичні, інші 
(матеріали перев'язувальні, бинти 
марлеві стер.)

2220

590,00                                           
(в т.ч. ПДВ 7%)                                             

пятсот девяносто грн. 
00коп.

лютий

10 Код ДК 016:2010   17.12.2    
Серветки паперові туалетні, 
серветки для обличчя, рушники, 
скатертини-серветки, целюлозна 
вата й полотна з целюлозних 
волокон (вата гігієн.)

2220

909,00                                                
(в т.ч. ПДВ 7%)                                                  

дев'ятсот дев'ять грн. 
00коп.

лютий

11 Код ДК 016:2010   71.20.1     
Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування 
(Повірка засобів вимірювальної 
техніки, повірка лічильника води)

2240

13 481,23                                        
(з ПДВ)                         

тринадцять тисяч 
чотириста вісімдесят 

одна грн. 23 коп.

березень

12 Код ДК 016:2010   18.14.1          
Послуги палітурні та послуги, 
пов'язані з оправлянням (послуги з 
упорядкування архіву)

2240

11 514,36                                     
(без ПДВ)                   

одинадцять тисяч 
п'ятсот чотирнадцять 

грн. 36 коп.

січень

13 Код ДК 016:2010   18.12.1                      
Послуги щодо друкування, інші 
(друк бланків)

2240

3 300,00                                        
(без ПДВ)                                  

три тисячі триста грн. 
00 коп.

лютий

14 Код ДК 016:2010    95.11.1                             
Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного устатковання ( 
ремонт  та заправка картриджів)

2240

2 808,60                                           
(без ПДВ)                                                   

дві тисячі вісімсот 
вісім грн. 00 коп.

лютий

15
Код ДК 016:2010    62.01.2                                 
Оригінали програмного 
забезпечення (програмного 
забезпечення та послуги ЕЦП) 

2240

1 812,00                                         
(без ПДВ)                                              

одна тисяча вісімсот 
дванадцять грн. 00 

коп.

січень

16 Код ДК 016:2010   61.10.1                               
Послуги щодо передавання даних 
і повідомлень ( Послуги 
Укртелекома)

2240

52 000,00                                      
(з ПДВ)                                 

п'ятдесят дві тисячі 
грн. 00 коп.

січень



17 Код ДК 016:2010   33.13.1                                  
Ремонтування та технічне 
обслуговування електронного й 
оптичного устатковання 
(поточний ремонт 
електрокардіографа)

2240

1 188,00                                          
(з ПДВ)                                            

одна тисяча сто 
вісімдесят вісім грн. 

00 коп.

лютий

18
Код ДК 016:2010    86.10.1                                    
Послуги лікувальних закладів 
(профогляд)

2240

1 007,76                                           
(з ПДВ)                                    

одна тисяча сім грн. 
76 коп.

березень

19 Код ДК 016:2010   84.25.11                             
Послуги щодо пожежогасіння та 
запобігання пожежам (заправка 
вогнегасників)

2240

3 960,00                                       
(з ПДВ)                                           

три тисячі дев'ятсот 
істдесят грн. 00 коп.

березень

20 Код ДК 016:2010    36.00.1                                               
Вода природна

2272

53 956,58                                     
(з  ПДВ )                           

п'ятдесят три тисячі 
дев'ятсот п'ятдесят 
шість грн. 58 коп.

лютий

21 Код ДК 016:2010   85.60.1                              
Послуги освітянські допоміжні 
(оплата за курси) 2282

4 459,00                                          
(без ПДВ)                               

чотири тисячі 
чотириста п'ятдесят 
дев'ять грн. 00 коп.                               

січень

Д.Ф. Подковська
(ініціали, прізвище)

О.А. Хорошилова
(ініціали, прізвище)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.03.2015р.    N 5

Голова комітету з конкурсних 
торгів

Секретар комітету з конкурсних 
торгів
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