
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для 

бюджетних 
організацій)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6

Код ДК 016:2010 (35.30.1) Пара та 
гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води
2282

665221,55 грн.                                                                
( Шістсот шістдесят п'ять тисяч 

двісті двадцять одна грн., 
55коп.)

переговорна 
процедура 
закупівлі

березень 2015 
року

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

Код ДК 016:2010 (35.11.1) 
Електрична енергія 2282

212203,81 грн.                                                                
( Двісті дванадцять тисяч двісті 

три грн., 81коп.)

переговорна 
процедура 
закупівлі

березень 2015 
року

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 Л.В. Крамаренко
       (посада) (прізвище, ініціали)

Секретар комітету з конкурсних торгів О.М. Якусевич
       (посада) (прізвище, ініціали)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.02.2015 №4

Річний план закупівель на 2015 рік
КНП "ЦПМСД" № 3 Святошинського району, код ЄДРПОУ 26199418



Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для 

бюджетних 
організацій)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6
Код ДК                              016:2010 

(21.20.1) Ліки  (пільгові медикаменти) 2282
610352,89 грн.                       (Шістсот 

десять тисяч триста п'ятдесят дві) грн. 
89коп.

січень 2015 
року на 2015рік

Код ДК                              016:2010 
(36.00.2) Обробляння та розподіляння 

води трубопроводами 
2282 9700,00 грн.                                  

(Дев'ять тисяч сімсот) грн. 00коп.
лютий 2015 

року на 2015рік

Код ДК                              016:2010 
(21.20.2) Препарати фармацевтичні, 

інші (туберкулін)
2282

24717,00 грн.                                  
(Двадцять чотири тисячі сімсот 

сімнадцять) грн. 00коп.

лютий 2015 
року на 2015рік

Код ДК 016:2010 (21.10.5) Провітаміни, 
вітаміни й гормони; глікозиди та 

алколоїди рослинного походження та 
їхні похідні; антибіотики

2282
4663,21 грн.                                (Чотири 

тисячі шістсот шістдесят три грн.. 
21коп.)

березень 2015 
року на 2015рік

Код ДК 016:2010 (21.20.1) Ліки 2282
59447,86 грн.                       (П'ятдесят 

дев'ять тисяч чотириста сорок сім грн.. 
86коп.)

березень 2015 
року на 2015рік

Код ДК 016:2010 (20.14.2)  Спирти, 
феноли, фенолоспирти та їхні галогено-, 
сульфо-, нітрони нітрозопохідні; спирти 

жирні технічні

2282
7588,44 грн.                                    (Сім 

тисяч п'ятсот вісімдесят вісім грн.. 
44коп.)

березень 2015 
року на 2015рік

Код ДК 016:2010 (38.11.6) Послуги 
підприємств щодо перевезення 

безпечних відходів (завантаження та 
вивіз побутових відходів)

2282
10116,86 грн.                                      

(Десять тисяч сто шістнадцять грн.. 
86коп.)

березень 2015 
року на 2015рік

Код ДК  016:2010 (36.00.2)                                     
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами 
2282

32973,75 грн.                                      
(Тридцять дві тисячі дев'ятсот 

сімдесят три грн.. 75коп.)

березень 2015 
року на 2015рік

Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель за 1 квартал 2015 року

КНП "ЦПМСД" № 3 Святошинського району, код ЄДРПОУ 26199418



Код ДК  016:2010 (33.12.1)                                    
Ремонтування та технічне 

обслуговування машин загальної 
призначеності (ремонт та технічне 

обслуговування ліфтів)

2282
3519,00 грн.                                      (Три 

тисячі п'ятсот дев'ятнадцять грн.. 
00коп.)

березень 2015 
року на 2015рік

Код ДК 016:2010 (81.29.1) Послуги 
щодо дезінфікування та винищування 
шкідників  (дератизація та дезінсекція)

2282
1857,60 грн.                                      

(Одна тисяча вісімсот п'ятдесят сім 
грн. 60коп.)

березень 2015 
року на 2015рік

Код ДК  016:2010 (32.50.5)                                     
Вироби медичної та хірургічної 

призначеності, інші 
2282

29186,82 грн.                                      
(Двадцять дев'ять тисяч сто вісімдесят 

шість грн., 82коп.)

березень 2015 
року на 2015рік

Код ДК  016:2010 (22.19.7)                                   
Вироби з вулканізованої гуми, н.в.і.у.; 

гума тверда; вироби з твердої гуми  
(гумові рукавички)

2282
21057,60 грн.                                      

(Двадцять одна тисяча пёятдесят сім 
грн., 60коп.)

березень 2015 
року на 2015рік

Код ДК 016:2010 (32.50.1.)Інструменти і 
прилади медичні, хірургічні та 

стоматологічні 
2282

64462,15 грн.                                      
(Шістдесят одна тисяча чотириста 

шістдесят дві грн. 15 коп.)

березень 2015 
року на 2015рік

Код ДК                              016:2010 
(21.20.2) Препарати фармацевтичні, 

інші (наркотичні засоби)
2282 5000,00 грн.                                  (П'ять 

тисяч грн. 00коп.
березень 2015 

року на 2015рік

Голова комітету з конкурсних торгів Л.В. Крамаренко
       (посада) (прізвище, ініціали)

Секретар комітету з конкурсних торгів О.М. Якусевич
       (посада) (прізвище, ініціали)
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