ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

15 вересня 2014 року № 1106

ЗМІНИ до ДОДАТНУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
по Управлінню охорони здоров'я Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
_____________________________________ Код ЄДРПОУ: 37413761_____________________________________
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ}

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для
бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

1

2

3

4
без проведення
процедури
закупівлі
без проведення
процедури
закупівлі
без проведення
процедури
закупівлі

Інтернет послуги
(ДК -016-2010), код 61.10.3

2240

1 800,00

Телекомунікаційні послуги (ДК 016-2010) Код 61.10.1

2240

2 960,74

Супровід програми 1С (ДК - 016
2010} код 62.02.3

2240

2 400,00

Відшкодування експлуатаційних
послуг (ДК-016 2010) код 81.29.1 дератизація, код 38.11.6 - вивіз
сміття, код - 33.12.2 обсл.ліфтів

2240

1 800,00

Супровід програми зарплата (ДК 016 2010) код 62.02.3

2240

5 760,00

Закупівля проїзних квитків (ДК 016-2010), код 26.12.3

2250

1800,00

2271

66 916,67

2272

4 337,65

2273

19 900,00

2800

98,91

Відшкодування послуг
постачання пари та гарячої води
(ДК -016-2010)35.30.1
Відшкодування послуг з
водопостачання (ДК - 016- 2010)
36.00.2
Відшкодування послуг з
електроенергії (ДК -016*201)
35.11.1
Пеня за несвоєчасну сплату
телекомунікаційних послуг (ДК 016-2010) Код 61.10.1
ВСЬОГО :

без проведення
процедури
закупівлі
без проведення
процедури
закупівлі
без проведення
процедури
закупівлі
без проведення
процедури
закупівлі
без проведення
процедури
закупівлі
без проведення
процедури
закупівлі
без проведення
процедури
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

Примітки

5

6

без проведення
процедури закупівлі
без проведення
процедури закупівлі
без проведення
процедури закупівлі
без проведення
процедури закупівлі
без проведення
процедури закупівлі
без проведення
процедури закупівлі
без проведення
процедури закупівлі
без проведення
процедури закупівлі
без проведення
процедури закупівлі
без проведення
процедури закупівлі

107 773,97

сЩ/

О.І.Довгань

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

•

15 вересня 2014 року № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
по Управлінню охорони здоров'я Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37413761
(найменування замовника, 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
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_
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ВСЬОГО :

_

_

0,00

О.І.Довгань

^|Нйф°"економічного
031?

Г.А.ЗарІцька

_

_

_

_

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Голосіївського району м. Києва, код
ЄДРПОУ 38945065
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

1
пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води (код ДК 0162010 - 35.30.1) - централізоване
постачання теплової енергії (код
35.30.11-00.00, 35.30.12-00.00) - 2
лоти:
Лот
№1
вул.
Якубовського?6; Лот 2 - вул.
Набережно-Корчуватська 56/66
Енергія електрична (код ДК
016:2010 - 35.11.1) - електрична
енергія (код 35.11.10-00.00) - 2
лоти:
Лот
№1
вул.
Якубовського,6; Лот 2 - вул.
Набережно-Корчуватська 56/66.

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

Примітки

5

6

2

3

4

2282

1085000,00 (Один мільйон
вісімдесят
п’ять
тисяч
гривень нуль копійок) 3

Переговорна процедура
закупівель

Березень-квітень 2015 року

Переговорна процедура
закупівель

Березень-квітень 2015 року

пдв.

2282

494000,00
(Чотириста
дев’яносто чотири тисячі
гривень нуль копійок) 3

пдв.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.03.2015 року № 3.
Голова комітету з конкурсних торгів

І.В. Скринький
М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

-

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)~

(ініціали та прізвище)

і

Н.В. Сало

Зміни до додатку до річного плану закупівель
на 2015 рік
по КНП "ЦПМСД № I й Голосіївського району л*. Києва
Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для
бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура закупівлі

і

2

3

4

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Примітки

6

Препарати
фармацевтичні
різні (лікарські
засоби)

17470.52 грн.
(сімнадцять
тисяч чотириста
лютий 2015
сімдесят гривень
без процедури поку
2282 52 коп.)

Не підлягає
проведенню
процедури

Препарати
фармацевтичні
різні
(наркотичні
засоби
та
прекурсори)

10800 (десять
березень
тисяч вісімсот
2282 гривень 00 коп.) без процедури 2015

Не підлягає
проведенню
процедури

Спирт
етиловий

2529.48 (дві
тисячі п"ятсот
двадцять
лютий 2015
дев"ять тисяч 48
без процедури ооку
2282 коп.)

Не підлягає
проведенню
процедури

Відшкодуван
ня вартості
ліків,
відпущених
за
безкоштовни
ми
рецептами

572936.52
(п"ятсот
сімдесят дві
тисячі дев"ятсот
березень
тридцять шість
2282 гривень 52 коп.) без процедури 2015

Не підлягає
проведенню
процедури

Оплата
водопостачан
ня та
водовідведен
ня

83900
і
(вісімдесят три
березень
тисячі дев"ятсот
2282 гривень 00 коп.) без процедури 2015

Не підлягає
проведенню
процедури

Затверджений рішенням КТ № ?,від 22.02.2015р.
Голова КТ,
Директор
Секретар КТ

і

І.В. Скрицький
Н.В. Сало

І

Додаток до річного плану закупівель
на 2015 рік
по КНП "ЦПМСД № 1" Голосіївського району м. Києва

П редмет закупівлі

К од К ЕКВ (для
Очікувана вартість П роцедура закупівлі
бю дж етних коштів) предмета закупівлі

О рієнтовний
початок

Примітки

проведення
процедури
закупівлі
і

2

3

4

5

Препарати
фармацевтичні
різні (лікарські
засоби)

39200 грн.
(тридцять
дев"ять тисяч
двісті гривень без
процедури
2282 00 коп.)

січень 2015
року

Відшкодуван
ня вартості
ліків,
відпущених
за
безкоштовни
ми
рецептами

327285.18
грн.
(триста
двадцять сім
тисяч двісті
вісімдесят
п"ять гривень без
процедури
2282 18 коп.)

січень 2015
року

Відшкодуван
ня вартості
ліків,
відпущених
за
безкоштовни
ми
рецептами

327285.18
грн.
(триста
двадцять сім
тисяч двісті
вісімдесят
п"ять гривень без
процедури
2282 18 коп.)

січень 2015
року

6

Відшкодуван
ня вартості
ліків,
відпущених
за
безкоштовни
ми
рецептами

327285.18
грн.
(триста
двадцять сім
тисяч двісті
вісімдесят
пиять гривень без
процедури
2282 18 коп.)

січень 2015
року

Затверджений рішенням КТ № 1 від 12.01.2015р.
Голова КТ,
Директор

І.В. Скрицький

Секретар КТ

Н.В. Сало

т іш

ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
ЄДРПОУ38945і 28
-

Код КЕКВ
Предмет зжкуПІАЛІ

Ідяя

1.

3
3002,64! тис.грн. (три мільйони дві тисячі шістсот
сорок одна гри, Ш«сон,), у т,ч. ПДВ 500,440 тис.грн,
(п’ятсот тисяч чотириста сорок гри. 00 кой.)

2

Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячо?
води
1 Лот 1 -паратагарячавода;
постачання пар« та гарячої води :
Вуй. ІПояосйш^а, 53.

1462,'741 тае.трв, (мільйон. чотириста шістдесят дві
«osrttt сімсот сорок однагр»:. 00 кой.), ут.ч. ПДВ ~
243,71*0 тис.грн, (двІеті'сор«»» три тисячі сімсот,
дев’яносто грн. 00 коп.)

тт

І Лот -2 - пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води:
Вул. Червоноармійська. 104

Енергія електрична

Очікувана вартість предмета закупівлі

бюджетних
коштів)

тт

і

■■ ------

:Орієнтовний
початок
Процедура
проведення
Пришігііи. ,
ШКУШВ.П
процедури
за*5ГИІ»шІ
5
1
6
"І
4
І
І

Переговорна Лютий 2Ö15 р. Код за ДК 0162Ö1Ö -.35.3:0,1

1539,900 тис гри. (мільйон п’ятсот тридцять дев'ять
тисячдев’ятсот грн,0 0коп,),ут.ч.ПДВ256,650тис.грн
(двісті п'ятдесят шість тисяч шістсот п’ятдесят грн. 00
коп.)
596,491 тис.гри. (п’ятсот дев’яносто шість тисяч
чотириста дев’яносто одна гри. 00 коп.), у т.ч. ПДВ
Переговорна ДшйвЙі201$'.р.:Код за ДК 01699,415 тис.грн. (дев’яносто дев’ять тисяч чотириста
2010-35ЛІ. 1
п’ятнадцять грн. 00 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів вія 27,02.
Голова коштетут конкурсних торгів

Л осі»

Г.М,

CfeKjpettij»

Р5Ш » ОУ4*

№§ я?

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік

Комунальне некомерційне підприємство ’’Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Голосіївського району

м. Києва

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

і

2

3

Канцелярські товари

2282

Послуги щодо друкування, інші

2282

Господарчі товари

2282

Вироби текстильні готові для
домашнього господарства
Мило, засоби мийні та засоби для
чищення
Устаткування для миття,
наповнювання, пакування та
обгортання пляшок або іншої тари;
вогнегасники, пульверизатори,
машини пароструминні та
піскоструминні; прокладки
Ліки

24600 грн. (двадцять чотири тисячі
шістсот грн. 00 коп.)
27675,30 грн. (двадцять сім тисяч
шістсот сімдесят п'ять грн. 30 коп.)
26000 грн. (двадцять шість тисяч грн.
00 коп.)

Орієнтовний
початок
Процедура
проведення
закупівлі
процедури
закупівлі
4

5

січень 2015 р.

січень 2015 р.
січень 2015 р.

2282

2000 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)

січень 2015 р.

2282

14000 грн. (чотирнадцять тисяч грн.
00 коп.)

січень 2015 р.

2282

2000 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)

травень 2015 р.

2282

98000 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч
грн. 00 коп.)

Примітки

6

Код за ДК 016-2010- 17.23.1,
22.29.2,25.99.2, 32.99.1 Бюджет 600 грн., кошти підприємства 18000 грн.
Код за ДК 016-2010 - 17.29.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-2010 - 32.91.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-2010 - 13.92.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-2010 - 20.41.3 кошти
підприємства

Код за ДК 016-2010 - 28.29.2 кошти
підприємства

Код за ДК 016-2010 - 21.20.1
січень 2015 р. (наркотичні засоби, психотропні
зечовини та прекурсорів) бюджет

Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні
Пестициди та інші агрохімічні
продукти

2282
2282

2483,76 грн. (дві тисячі вісімдесят
три грн. 76 коп.)
10332,00 грн. (десять тисяч триста
тридцять дві грн. 00 коп.)
33479 грн. (тридцять три тисячі
чотириста сімдесят дев'ять грн. 00
коп.)

березень 2015 КодзаДК 016-2010-32.50.1
бюджет
РКод за ДК 016-2010 - 20.20.1 кошти
лютий 2015 р.
підприємства
ДБНД 1.1-1-2000, бюджет - 13479
січень 2015 р. грн., кошти підприємства -20000
грн.
січень 2015 р.

Поточний ремонт приміщень

2282

Послуги щодо прання та хімічного
чищення текстильних і хутряних
виробів

2282

2000 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)

Послуги професійні, технічні та
комерційні, інші

2282

4121 грн. (чотири тисячі сто
двадцять одна грн. 00 коп.)

Послуги щодо очищення, інші

2282

8400 грн. (вісім тисяч чотириста грн.
00 коп.)

Послуги індивідуальні інші

2282

2000 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)

Послуги у сфері громадського
порядку та громадської безпеки

2282

Послуги щодо фінансового аудиту

2282

Послуги щодо страхування від
нещасних випадків і страхування
здоров"я
Послуги щодо консультування
стосовно систем і програмного
забезпечення
Послуги щодо грошового
посередництва, інші,

14800 грн. (чотирнадцять тисяч
вісімсот грн. 00 коп.)
11000 грн. (одинадцять тисяч грн. 00
коп.)

Код за ДК 016-2010 - 96.01.1
бюджет

Код за ДК 016-2010 - 74.90.2
січень 2015 р. бюджет (технічне обслуговування
об'єктів газопостачання)
Код за ДК 016-2010 - 81.29.1
січень 2015 р. (дератизація та дезінсекція)
бюджет
КодзаДК 016-2010-96.09.1
січень 2015 р. бюджет (перезарядка
вогнегасників)
Код за ДК 016-2010 - 84.24.1 кошти
січень 2015 р.
підприємства
’■Сод за ДК 016-2010 - 69.20.1 кошти
лютий 2015 р.
підприємства

2282

7130 грн. (сім тисяч сто тридцять
грн. 00 коп.)

травень 2015 р.

'ІСод за ДК 016-2010 - 65.12.1 кошти
підприємства

2282

16480 грн. (шістнадцять тисяч
чотириста вісімдесят грн. 00 коп.)

січень 2015 р.

ІСод за ДК 016-2010 - 62.02.2 кошти
підприємства

2282

3211,56 грн. (три тисячі двісті
одинадцять грн. 56 коп.)

січень 2015 р.

Сод за ДК 016-2010 - 64.19.3 кошти
підприємства
|

2282

70882 грн. (сімдесят тисяч триста
дев'ятнадцять грн. 00 коп.)

лютий 2015 р.

2282

45000 грн. (сорок п'ять тисяч грн. 00
коп.)

січень 2015 р.

95.11.1

5000 грн. (п'ять тисяч грн. 00 коп.)

лютий 2015 р.

71.20.1

2000 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.)

лютий 2015 р.

38.11.2

18018 грн. (вісімнадцять тисяч
вісімнадцять грн. 00 коп.)

січень 2015 р.

Ремонтування та обслуговування
машин загальної призначеності

2282

28874 грн. (двадцять вісім тисяч
вісімсот сімдесят чотири грн. 00
коп.)

Обробляння та розподіляння води
трубопроводами

2282

98341 грн. (дев'яносто вісім тисяч
триста сорок одна грн. 00 коп.)

2282

99859 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч
вісімсот п'ятдесят дев'ять грн. 00
коп.)

2282

995243,19 грн. (дев'ятсот дев'яносто
п'ять тисяч двісті сорок три грн. 19
коп.)

Послуги професійні, технічні та
комерційні, інші
Послуги щодо передавання даних і
повідомлень
Ремонтування комп'ютерів і
периферійного устаткування
Послуги щодо технічного
випробування й аналізування
Збирання безпечних відходів
непридатних для вторинного
використання

Послуги каналізаційні

Відшкодуванню витрат по
безоплатному відпуску лікарських
засобів за рецептами лікарів

Машини обчислювальні, частини та
приладдя до них

2282

70250 грн. (сімдесят шість тисяч
двісті п'ятдесят грн. 00 коп.)

Устаткування радіологічне,
електромедичне та
електротерапевтичне усталювання

2282

22000 грн. (двадцять дві тисячі грн.
00 коп.)

Код за ДК 016-2010 - 74.90.2 кошти
підприємства (навчання,
перезарядка картриджів, технічне
обслуговування)
Код за ДК 016-2010 - 61.10.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-2010 - 95.11.1 кошти
підприємства
Код заДК 016-2010 - 71.20.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-2010 - 38.11.2 кошти
підприємства (вивіз сміття)

Код за ДК 016-2010 - 33.22.1 кошти
січень 2015 р. підприємства (обслуговування
ліфту)
Код за ДК 016-2010 - 36.00.2
березень 2015
бюджет - 53519 грн. кошти
Рпідприємства - 44822 грн.
Код за ДК 016-2010 - 37.00.1
березень 2015
бюджет - 54339 грн. кошти
Рпідприємства - 45520 грн.
бюджет (забезпечення
безоплатного відпустку пільговим
січень 2015 р.
верствам населення лікарських
засобів за рецептами лікарів)
Код за ДК 016-2010 - 26.20.1
бюджет розвитку (спецфонд) квітень 2015 р.
56250 грн., кошти підприємства 4000 грн.
травень 2015 р.

ІСод за ДК 016-2010 - 26.60.1 кошти
підприємства (дефибриллятор)

Капітальний ремонт (заміна вхідної
групи (дверей) на вул.
ДБНД 1.1-1 15000 грн. (п'ятнадцять тисяч грн. 00
коп.)
2000
Голосіївській, 53 у відділенні
невідкладної медичної допомоги)
Капітальний ремонт (даху КНП
ДБНД 1.1-1
"ЦПМСД №2" Голосіївського
500000 грн. (п'ятсот грн. 00 коп.)
2000
району м. Києва на вул.
Червоноармійська, 104)

Всього

2280179,81 грн. (два мільйона
двадцять вісім тисяч сто сімдесят
дев'ять грн. 81 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.02.2015 р. №6.

Голова комітету з

Секретар комітету

травень 2015 р.

ДБНД 1.1-1-2000, бюджет розвитку
(спецфонд)

квітень 2015 р.

ДБНД 1.1-1-2000, бюджет розвитку
(спецфонд)
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4%,045 тис.грн. (чотириста дев’яносто шість
тисяч сорок п’ять гри. 00 КОП.), у т,ч:. п д а
82,674ти«,грі*.(вкімдесат дві тиеячї шістсот
сімдесят чотири грн. 00 КОМ,)

■'Затвердженій рішенням « м іш у -а конкурсних торгів шдЗЗШІ

Голо»ак«мітеїі
І конкурент горі їв

Лось ЕМ,

Секретар компшу

і конку рсних торгів

Рудмсв О,А,

Переговорна

Лютий
лютий „^ нИ. .Й.ІКОД
Р120!0ад^ДК
35лШЩ
Ь|

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Голосіївського району
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

1

2

3

4

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Канцелярські товари

2282

18000 грн. (вісімнадцять тисяч
грн. 00 коп.)

-

січень 2015 р.

Послуги щодо друкування, інші

2282

24000 грн. (двадцять чотири
тисячі грн. 00 коп.)

-

січень 2015 р.

Господарчі товари

2282

20000 грн. (двадцять тисяч грн.
00 коп.)

-

січень 2015 р.

Вироби текстильні готові для домашнього
господарства

2282

2000 грн. (дві тисячі грн. 00
коп.)

-

січень 2015 р.

2282

14000 грн. (чотирнадцять тисяч
грн. 00 коп.)

-

січень 2015 р.

2282

2000 грн. (дві тисячі грн. 00
коп.)

-

2282

98000 грн. (дев'яносто вісім грн.
00 коп.)

-

Мило, засоби мийні та засоби для
чищення
устіїїк.'уьсшнм для мини, нанившивання,
пакування та обгортання пляшок або іншої
тари; вогнегасники, пульверизатори,
машини пароструминні та піскоструминні;
Ліки

Примітки

6
ГЧ.ОДШДІЧ. и10-£\)1и 17.23.1,22.29.2, 25.99.2,
32.99.1 кошти
підприємства - 18000
Код за ДК 016-201017.29.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-2010 32.91.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-201013.92.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-201020.41.3 кошти
підприємства

Код за ДК 016-2010травень 2015 р. 28.29.2 кошти
підприємства
січень 2015 р.

Код за ДК 016-201021.20.1 бюджет

2282

10000 грн. (десять тисяч грн. 00
коп.)

-

січень 2015 р.

Код за ДК 016-201020.14.2 бюджет

2282

24283 грн. (двадцять чотири
тисячі двісті вісімдесят три грн.
00 коп.)

-

лютий 2015 р.

Код за ДК 016-201032.50.1 бюджет

Поточний ремонт приміщень

2282

33479 грн. (тридцять три тисячі
чотириста сімдесят дев'ять грн.
00 коп.)

-

січень 2015 р.

ДБНД 1.1-1-2000,
бюджет - 13479 грн.,
кошти підприємства 20000 гон.

Послуги щодо прання та хімічного
чищення текстильних і хутряних виробів

2282

2000 грн. (дві тисячі грн. 00
коп.)

-

січень 2015 р.

Послуги професійні, технічні та
комерційні, інші

2282

4121 грн. (чотири тисячі сто
двадцять одна грн. 00 коп.)

-

січень 2015 р.

Послуги щодо очищення, інші

2282

8400 грн. (вісім тисяч чотириста
грн. 00 коп.)

-

січень 2015 р.

Послуги індивідуальні інші

2282

2000 грн. (дві тисячі грн. 00
коп.)

-

січень 2015 р.

Послуги у сфері громадського порядку та
громадської безпеки

2282

14800 грн. (чотирнадцять тисяч
вісімсот грн. 00 коп.)

-

січень 2015 р.

Послуги щодо фінансового аудиту

2282

11000 грн. (одинадцять тисяч
грн. 00 коп.)

Послуги щодо страхування від нещасних
випадків і страхування здоров"я

2282

7130 грн. (сім тисяч сто
тридцять грн. 00 коп.)

-

травень 2015 р.

Послуги щодо консультування стосовно
систем і програмного забезпечення

2282

16480 грн. (шістнадцять тисяч
чотириста вісімдесят грн. 00
коп.)

-

січень 2015 р.

Спирти, феноли, фенолоспирти
Інструменти і прилади медичні, хірургічні
та стоматологічні

лютий 2015 р.

Код за ДК 016-2010 96.01.1 бюджет
іхиД Л
& и 1ТР'ЯПХТ~
74.90.2 бюджет
(технічне
обслуговування об'єктів
--------„ -- \
Код за ДК 016-201081.29.1 (дератизація та
дезінсекція) бюджет
Код за ДК 016-201096.09.1 бюджет
(перезарядка
вогнегасників)
Код за ДК 016-201084.24.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-201069.20.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-201065.12.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-201062.02.2 кошти
підприємства

2282

3000,00 грн. (три тисячі грн. 56
коп.)

-

січень 2015 р.

Послуги професійні, технічні та
комерційні, інші

2282

24698 грн. (двадцять чотири
тисячі шістсот дев'яносто вісім
грн. 00 коп.)

-

лютий 2015 р.

Послуги щодо передавання даних і
повідомлень

2282

45000 грн. (сорок п'ять тисяч
грн. 00 коп.)

-

січень 2015 р.

95.11.1

5000 грн. (п'ять тисяч грн. 00
коп.)

-

лютий 2015 р.

Послуги щодо технічного випробування й
аналізування

71.20.1

2000 грн. (дві тисячі грн. 00
коп.)

-

лютий 2015 р.

Збирання безпечних відходів непридатних
для вторинного використання

38.11.2

18018 грн. (вісімнадцять тисяч
вісімнадцять грн. 00 коп.)

-

січень 2015 р.

2282

28874 грн. (двадцять вісім тисяч
вісімсот сімдесят чотири грн. 00
коп.)

-

січень 2015 р.

Відшкодуванню витрат по безоплатному
відпуску лікарських засобів за рецептами
лікарів

2282

741443 грн. (сімсот сорок одна
тисяча чотириста сорок три грн.
00 коп.)

-

січень 2015 р.

Устаткування радіологічне,
електромедичне та електротерапевтичне
усталювання

2282

22000 грн. (двадцять дві тисячі
грн. 00 коп.)

-

травень 2015 р.

Послуги щодо грошового посередництва,
інші,

Ремонтування комп'ютерів і
периферійного устаткування

Ремонтування та обслуговування машин
загальної призначеності

Код за ДК 016-201064.19.3 кошти
підприємства
г\лщ ,ц,гч. иі
і V74.90.2 кошти
підприємства
(навчання, перезарядка
картриджів, технічне
---- л
~ Код за ДК 016-201061.10.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-201095.11.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-201071.20.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-201038.11.2 кошти
підприємства (вивіз
сміття)
Код за ДК 016-2010 33.22.1 кошти
підприємства
(обслуговування ліфту)
Бюджет (забезпечення
безоплатного відпустку
пільговим верствам
населення лікарських
засобів за рецептами
лікарів)
Код за ДК 016-201026.60.1 кошти
підприємства
(дефибриллятор)

Всього

1201726,00 грн. (мільйон двісті
одна тисяча сімсот двадцять
______ шість грн.00 коп.)_____

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.01.2015 р. №2.

Голова комітету з конкурс:

Г.М. Лось
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкур'сй|йфті
V;'

О.А. Руднєв
(ініціали та прізвище)

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік
Комунальне нетмерцшпе підприємство «Центр першшт меШко-сшнітйрмї івп&мтц Ж§2» Голжтсьнож ршищу м. Жме««*
Шнтифітцішшйкод М■ЄДРПОУ 38943128

^"

Предмет закупівлі

КодКЕКВ
(де*я бюджет
НИХ ШИШІв)

Очікувана вартість предмета закупівлі

1

2'

$

Процедура
закупівлі
{

Пара та .гарячи вола;
ішстачіїшш її ари та
гарячої води

2.541,903 і исл рн. (два мільйона п’ятсот сорок
три тисячі да»*япгеют три гри. 00' коп:.}, у т„ч.. ВДВ
423,984 тис.гри. {чотериста'двадїіять три тисячі
д е с я т е » вісіадесят чопфЖ грн. 00 коп.)

Лот 1 “-пара та гаряча
вода; постачанню пари та
гарячої води:
Вул. Гм&сіївшя, 53.

1..271,0§6 шс.грн. (мігакіов деїста «мдештодш ;
тшагаа зтетдесігг шіст&грн. Ю коп.^ у т.ч. ПДВ 21 І^М&ітфн, { ^ т о д к і^ ^
.
©орш чотрри грн, 00 ти:.)

2282

і Лот -2 - пара га гаряча
вода; постачаиня пари та

гфтої тт»
Еул,'Ч&ртвтртШоша,.
і_.......... ....1 0 4 ............... ;
Обробляння та
розподілштя ИВДН
трубопроводами

4

І

ШІ

191,46В тис.гри. (сто. дев’яносто одна тисяча
чотириста вісім гро. М коп.), у т.ч, ПДВ 31,901
і тис грн. (тридцять одна тисяча дев’ятсот ©два
грн. 00 коп.)
і

1
і
Код за ДК ОІбЛютий 2015 р.
гЩ Й -ЗІШ |

.

Переговорна

12?2,837тис.гри. {мільйон двісті сімдесят дві
тисячі ВІсімсот триацять сім грн 00 коп.}, у тл,
ПДВ. 112,.140 тис. грн. (двісті двішдая» тисяч сто
сорок .грн. 00 ти.)

|

Орієнтовний
початок
проведення Примітки
процедури І
ївкупівлі
...'І6
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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ/
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Голосіївського району, код
ЄДРПОУ 38945128
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетни
х коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

1

2

3

4

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

2282

18000 грн. (вісімнадцять
тисяч грн. 00 коп.)

-

січень 2015 р.

Послуги щодо друкування, інші

2282

24000 грн. (двадцять
чотири тисячі грн. 00
коп.)

-

січень 2015 р.

Господарчі товари

2282

20000 грн. (двадцять
тисяч грн. 00 коп.)

-

січень 2015 р.

Вироби текстильні готові для домашнього
господарства

2282

2000 грн. (дві тисячі грн.
00 коп.)

-

січень 2015 р.

Мило, засоби мийні та засоби для чищення

2282

14000 грн. (чотирнадцять
тисяч грн. 00 коп.)

-

січень 2015 р.

Канцелярські товари

Примітки

6
Код за ДК 016-201017.23.1,22.29.2, 25.99.2,
32.99.1 кошти
підприємства - 18000 грн.
Код за ДК 016-201017.29.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-201032.91.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-201013.92.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-201020.41.3 кошти
підприємства

Устаткування для миття, наповнювання,
пакування та обгортання пляшок або іншої тари;
вогнегасники, пульверизатори, машини
пароструминні та піскоструминні; прокладки

2282

Ліки

2282

Спирти, феноли, фенолоспирти

2282

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
стоматологічні

2282

2000 грн. (дві тисячі грн.
00 коп.)
98000 грн. (дев'яносто
вісім грн. 00 коп.)
10000 грн. (десять тисяч
грн. 00 коп.)
24283 грн. (двадцять
чотири тисячі двісті
вісімдесят три грн. 00
коп.)

-

-

Код за ДК 016-2010травень 2015 р. 28.29.2 кошти
підприємства
Код за ДК 016-201021.20.1 бюджет
Код за ДК 016-2010січень 2015 р.
20.14.2 бюджет
січень 2015 р.

Код за ДК 016-201032.50.1 бюджет

-

лютий 2015 р.

-

ДБНД 1.1-1-2000, бюджет січень 2015 р. 13479 грн., кошти
підприємства -20000 грн.

-

січень 2015 р.

Поточний ремонт приміщень

2282

33479 грн. (тридцять три
тисячі чотириста сімдесят
дев'ять грн. 00 коп.)

Послуги щодо прання та хімічного чищення
текстильних і хутряних виробів

2282

2000 грн. (дві тисячі грн.
00 коп.)

Послуги професійні, технічні та комерційні, інші

2282

4121 грн. (чотири тисячі
сто двадцять одна грн. 00
коп.)

-

Послуги щодо очищення, інші

2282

8400 грн. (вісім тисяч
чотириста грн. 00 коп.)

-

Послуги індивідуальні інші

2282

2000 грн. (дві тисячі грн.
00 коп.)

-

Код за ДК 016-201096.01.1 бюджет

Код за ДК 016-2010 74.90.2 бюджет (технічне
січень 2015 р.
обслуговування об'єктів
газопостачання)
Код за ДК 016-2010січень 2015 р. 81.29.1 (дератизація та
дезінсекція) бюджет
Код за ДК 016-201096.09.1 бюджет
січень 2015 р.
(перезарядка
вогнегасників)

Послуги у сфері громадського порядку та
громадської безпеки

2282

14800 грн. (чотирнадцять
тисяч вісімсот грн. 00
коп.)

Послуги щодо фінансового аудиту

2282

11000 грн. (одинадцять
тисяч грн. 00 коп.)

Послуги щодо страхування від нещасних
випадків і страхування здоров"я

2282

7130 грн. (сім тисяч сто
тридцять грн. 00 коп.)

-

2282

16480 грн. (шістнадцять
тисяч чотириста
вісімдесят грн. 00 коп.)

-

2282

3000,00 грн. (три тисячі
грн. 56 коп.)

-

Послуги професійні, технічні та комерційні, інші

2282

24698 грн. (двадцять
чотири тисячі шістсот
дев'яносто вісім грн. 00
коп.)

-

Послуги щодо передавання даних і повідомлень

2282

45000 грн. (сорок п'ять
тисяч грн. 00 коп.)

-

95.11.1

5000 грн. (п'ять тисяч грн.
00 коп.)

-

71.20.1

2000 грн. (дві тисячі грн.
00 коп.)

-

Послуги щодо консультування стосовно систем і
програмного забезпечення

Послуги щодо грошового посередництва, інші,

Ремонтування комп'ютерів і периферійного
устаткування
Послуги щодо технічного випробування й
аналізування

-

Код за ДК 016-2010січень 2015 р. 84.24.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-2010лютий 2015 р. 69.20.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-2010травень 2015 р. 65.12.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-2010січень 2015 р. 62.02.2 кошти
підприємства
Код за ДК 016-2010січень 2015 р. 64.19.3 кошти
підприємства
Код за ДК 016-201074.90.2 кошти
лютий 2015 р. підприємства (навчання,
перезарядка картриджів,
технічне обслуговування)
Код за ДК 016-2010січень 2015 р. 61.10.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-2010лютий 2015 р. 95.11.1 кошти
підприємства
Код за ДК 016-2010лютий 2015 р. 71.20.1 кошти
підприємства

38.11.2

18018 грн. (вісімнадцять
тисяч вісімнадцять грн.
00 коп.)

2282

28874 грн. (двадцять вісім
тисяч вісімсот сімдесят
чотири грн. 00 коп.)

-

Відшкодуванню витрат по безоплатному
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів

2282

741443 грн. (сімсот сорок
одна тисяча чотириста
сорок три грн. 00 коп.)

-

Устаткування радіологічне, електромедичне та
електротерапевтичне усталювання

2282

22000 грн. (двадцять дві
тисячі грн. 00 коп.)

-

Збирання безпечних відходів непридатних для
вторинного використання

Ремонтування та обслуговування машин
загальної призначеності

Всього

Затверджений рішенням коміте'
Голова комітету з конкурі

1201726,00 грн. (мільйон
двісті одна тисяча
сімсот двадцять шість

3.01.2015 р.№1.
Г.М. Лось
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з коні

О.А. Руднєв
(ініціали та прізвище)

-

Код за ДК 016-2010 січень 2015 р. 38.11.2 кошти
підприємства (вивіз сміття)
Код за ДК 016-201033.22.1 кошти
січень 2015 р.
підприємства
(обслуговування ліфту)
Бюджет (забезпечення
безоплатного відпустку
пільговим верствам
січень 2015 р.
населення лікарських
засобів за рецептами
лікарів)
Код за ДК 016-201026.60.1 кошти
травень 2015 р.
підприємства
(дефибриллятор)

І

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міні стерства
е к о н ом і чн о го розвитку
і торгівлі України
15 . 0 9. 2 0 1 4 № 1106
Р ІЧ Н И Й П Л А Н 'З А К У П ІВ Е Л Ь
на 201 5 рік
К ому на л ьн ого н е к о м е р ц і й н о г о підприємства « К о н е у л м а ї п в н о ..ді аг но ст ичн ий центр»
Еолосіївського район} м. Кигва. код - 256*^5724
(наймен\вання замовника, код за Г Д Р І Ю У )
Пре дме т
закупівлі

Ко д К Е К В (для
оюджетпих

Опіку вана
вар п с і в

КОШТІВ)

предмета

Процеду ра
;ак \ іпвлі

?

|

( )рм п і овний
полагок
проведем ня

Примітки

п роцедури

іакутвлі

иіку півлі
1

л

35,30.1 .
пара та

2610

гаряча вода:
постачання

^
2 122 4 0 0 . 0 0
грі і . (два
мі льйона с ю

і

4

5

І

І Іереї оворна

1 квартал

п роцедур а
закупівлі

6

І

двадцять дві І
Іисячі
Іч о і ириста гри...
| 00 коп. в тлі .
1Г1ДВ 353 733. 33

пари та
гарячої води

г р и , { триста
п'ятдеся і гри
1ИСЯЧІ СІМСОІ
тридцять гри
гри.. "ч3 коп.)
35.11.1
енергія
електрична

2с>) 0

І
і

1

1

... —.-.. * .............
1
! Ісреговорна

67 8 0782) 7 і рн.
( Іі!ІС1СО І
сімдесят ВІСІМ

І квартал

процс. іу ра
заку і ивл і

і исяч лев* я ГСОТ
с і мде ся т ВІСІМ
три.. 07 коп., в
ТЛІ. П Д В
і і 3 163. і (> к о п .
(сто тринадцять і
і исяч с то
шістдесят три
гри.. 1Ь коп. } J......................... .........
Затверджен и й р і ш е н н я м ko м і те ту з ко 11 курс них і о р г і в віл -О 4

л svvі і н о 2 о і 5 р . JN‘у 3 .
Н ).( !. Ваоннко

Еолова комітету з к онк ур с ни х торгів

(ініціали та прізвище)

( ПІДПИС.)
NE [І.
тар комітету з к онку рс них горі ів

,
. І .( . І слота

( шдп ис)

( ініціали і а прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.20і4 № І 106
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ,
що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2015 рік
Комунального некомерційного підприємства "Консультативно - діагностичний центр" і олосіївського району м. Києва.
код ЄДРПОУ- 25695724
(найменування замовника, код за ЄДРІІОУ)
Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)
2

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі
3

2610

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

Примітки

4

5

6

5000.00

протягом року

17.23.1

2610

10000.00

протягом року

21.20.1

2610

20000.00

протягом року

20.20.1

2610

33000.00

протягом року

20.59.1

2610

50000.00

протягом року

22.19.6

2610

50000.00

протягом року

32.50.1

2610

96000.00

протягом року

21.20.2

2610

5000.00

протягом року

23.19.2

2610

5000.00

протягом року

32.50.5

2610

20000,00

протягом року

20.14.7

2610

10000.00

протягом року

20.13.6

2610

38250.00

протягом року

01.47.2

Послуги систем безпеки (послуги
охорони майна та спостереження
сигналізації)

2610

4005.00

І квартал

80.20.1

Послуги у сфері охорони здоров'я,
інші (лабораторні дослідження)

2610

20550.00

протягом року

86.90.1

2610

6000,00

протягом року

33.12.2

2610

9300.00

І квартал

61.10.1

Предмет закупівлі
І
Вироби канцелярські, паперові
(бланки медичні)
Препарати фармацевтичні, різні
(медикаменти)
Пестициди та інші агрохімічні
продукти (засоби дезінфекційні)
Фотопластинки та фотоплівки
(ренгенологічна плівка, товари для
рентгенологічних відділень)
Предмети одягу та аксесуари з гуми
(гумові рукавички та гумовий одяг)
Інструменти і прилади медичні
(шприці)
Перев'язувальні матеріали та
вакцини
Скло технічне та інше скло
Вироби медичного та хірургічного
призначення, інші (вироби металеві
; скарифікатори)
Спирт етиловий
Пероксид водню (перекис водню,
перегидроль)
Яйця в шкарлупі, свіжі

Ремонтування та технічне
обслуговування устатковання
спеціальної призначеності
(обслуговування тепломереж)
Телекомунікаційні послуги
(місцевий зв'язок)

Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води
(відшкодування)

2610

1264000.00

протягом року

35.ЗОЛ

Обробляння та розподіляння води
трубопроводами (послуги з
водопостачання та водовідведення)

2610

51000.00

протягом року

36.00.2

2610

50000.00

протягом року

36.00.2

2610

9600.00

протягом року

88.99.1

Обробляння та розподіляння води
трубопроводами (послуги з
водопостачання та водовідведення)
(відшкодування)
Послуги соціальні без забезпечення
проживання, інші (виплата пільгової
пенсії)
Разом:

1756705.00

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від "11" березня 2015р. № 6.

(підпис)

10. Ьабігнко
(ініціали га прізвище)

(підпис)

Л. Голота
(ініціали та прізвище)

Голова комітету з конкурсних торгів
М. П.
Секретар комітету з конкурсних
торгів

_

