ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
зі змінами на 2016 рік
Комунальний заклад «Марганецький центр первинної
медико-санітарної допомоги» 37643585
Предмет закупівлі

1

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Код
Очікувана вартість предмета закупівлі
КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)
2

3
СпеціальРазом, грн.. (з
ний фонд,
ПДВ)
грн.. (з
ПДВ)
162605,00 (Сто 20020,00
182625,00 (Сто
шістдесят дві (Двадцять
вісімдесят дві
тисячі шістсот
тисяч
тисячі шістсот
п’ять
двадцять
двадцять п’ять
грн..00коп.) грн.. 00 коп.) грн.. 00 коп.)
14840,72
5000,00
19840,72
(Чотирнадцять (П’ять тисяч (Дев’ятнадцять
тисяч вісімсот грн.. 00 коп.) тисяч вісімсот
сорок грн.. 72
сорок грн.. 72
коп.)
коп.)
Загальний
фонд, грн. (з
ПДВ)

17.23.1-Вироби
канцелярські,
паперові
(канцтовари,
бланки)
20.41.3 – Мило,
засоби мийні та
засоби для чищення
(пральний
порошок,мило, сода
кальцинована,
чистяка паста)
22.23.1- Вироби
пластмасові для
будівництва,
лінолеум і покриви
на підлоги
(господарські та
будівельні
матеріали)
32.99.5 – Апаратура
дихальна та газові
маски (респіратори,
протигази)
25.73.1 –
Інструменти ручні
(госп.інвентар)

2210

17.29.1- Вироби
паперові та
картонні,інші
(спец.література,
індикатори для
повітряного
стерилізатору,
пакети вакуумні)
32.50.1 –
Інструменти і
прилади медичні,
хірургічні та

2210

2210

2210

6703,73
10000,00
(Шість тисяч
(Десять
сімсот три грн.. тисяч грн..
78 коп.)
00 коп.)

2210

2800,00 (Дві
тисячі вісімсот
грн.. 0 0коп.)

2210

2500,00
5000,00
7500,00
(Дві тисячі (П’ять тисяч (Сім тисяч п’ятсот
п’ятсот грн.. 00 грн.. 00 коп.) грн.. 00 коп.)
коп.)
8982,00
8982,00
(Вісім тисяч
(Вісім тисяч
дев’ятсот
дев’ятсот
вісімдесят дві
вісімдесят дві грн..
грн.. 00 коп.)
00 коп.)

2210

87363,55
(Вісімдесят сім
тисяч триста
шістдесят три

-

-

16703,78
(Шістнадцять
тисяч сімсот три
грн..78 коп.)

2800,00 (Дві
тисячі вісімсот
грн.. 0 0коп.)

87363,55
(Вісімдесят сім
тисяч триста
шістдесят три грн..

Процедура
закупівлі

4

Орієнтов
ПриПриміт
ний почаки
ток прове
ки
дення проце
дури
закупівлі
5
6

стоматологічні
(інвентар для
лікарських
кабінетів)
17.12.2- Серветки
паперові туалетні,
серветки для
обличчя (рушники
паперові)

грн.. 55 коп.)

55 коп.)

2210

4050,00
(Чотири тисячі
п’ятдесят грн.
00 коп.)

-

4050,00
(Чотири тисячі
п’ятдесят грн. 00
коп.)

28.29.2Устаткування для
миття,
наповнювання,пакув
ання та обгортання
пляшок або іншої
тари, вогнегасники
,пульверизатори
(вогнегасники)
19.20.2 -Паливо
рідинне та газ
(бензин А-95)

2210

1200,00
(Одна тисяча
двісті грн.. 00
коп.)

-

1200,00
(Одна тисяча
двісті грн.. 00
коп.)

2210

199355,00
(Сто дев’яносто
дев’ять тисяч
триста
п’ятдесят п’ять
грн..00 коп.)

-

199355,00
(Сто дев’яносто
дев’ять тисяч
триста п’ятдесят
п’ять грн..00 коп.)

31.01.1 – Меблі
конторські ,офісні

2210

ВСЬОГО
По КЕКВ 2210

9980,00
9980,00 (дев’ять
(дев’ять
тисяч вісімдесят
тисяч
грн.. 00 коп.)
вісімдесят
грн.. 00 коп.)
490400,00
50000,00
540400,00
(Чотириста (П’ятдесят (П’ятсот сорок
дев’яносто тисяч грн.. тисяч чотириста
тисяч
00 коп.) грн.. 00 коп.)
чотириста
грн.. 00 коп.)
33930,07
33930,07
(Тридцять три
(Тридцять три
тисячі
тисячі дев’ятсот
дев’ятсот
тридцять грн.. 07
тридцять грн..
коп.)
07 коп.)
-

20.20.1 – Пестициди
та інші агрохімічні
продукти
(дез.засоби)

2220

17.22.1 – Папір
побутовий і
туалетний та
паперова продукція
(маски, вата,
підгузники)
32.50.1 – Інстументи
і прилади медичні,
хірургічні,
стоматологічні
(шприці,
скарифікатори)

2220

70100,00
(Сімдесят тисяч
сто грн.. 00
коп.)

-

70100,00
(Сімдесят тисяч
сто грн.. 00 коп.)

2220

20874,22
(Двадцять
тисяч вісімсот
сімдесят
чотири
грн..22коп.)

-

20874,22
(Двадцять тисяч
вісімсот сімдесят
чотири
грн..22коп.)

22.19.1 – Гума
регенерована в
первинних формах
або як пластини
(рукавички)

2220

19522,89
(Дев’ятнадцять
тисяч п’ятсот
двадцять дві
грн.. 89 коп.)

-

19522,89
(Дев’ятнадцять
тисяч п’ятсот
двадцять дві грн..
89 коп.)

21.20.1 –
Ліки (медикаменти,
вакцини)

2220

17.29.1 – Вироби
паперові та
картонні, інші
(стрічка діаграмна,
папір діаграмний)

2220

20.14.7 - Продукти
хімічні органічні,
основні,
різноманітні (спирт)

1031,2
(Одна тисяча
тридцять одна
грн..20к оп.)
3418,10
(Три тисячі
чотириста
вісімнадцять
грн.. 10коп.)

-

2220

10239,24
(Десять тисяч
двісті тридцять
дев’ять грн.. 24
коп.)

-

10239,24
(Десять тисяч
двісті тридцять
дев’ять грн.. 24
коп.)

24.45.3 – Метали
кольорові інші та
вироби з них (тестсмужки One Touch
Selekt

2220

143552.86
(Сто сорок три
тисячі п’ятсот
п’ятдесят дві
грн.. 86 коп.)

-

143552.86
(Сто сорок три
тисячі п’ятсот
п’ятдесят дві грн..
86 коп.)

32.99.5-Вироби,
інші, н. в. і. у.

2220

-

2285,70
(Дві тисячі двісті
вісімдесят п’ять
70коп.)

22.22.1- Тара
пластмасова

2220

-

21.20.2 – Препарати
фармацевтичні, інші
(вакцини,
лейкопластир,
перекись водню,
бинт, тест-системи)

2220

2285,70
(Дві тисячі
двісті
вісімдесят п’ять
70коп.)
63000,00
(Шістдесят три
тисячі грн.. 00
коп.)
116858,35
(Сто
шістнадцять
тисяч вісімсот
п’ятдесят вісім
грн.. 35 коп.)

63000,00
(Шістдесят три
тисячі грн.. 00
коп.)
116858,35
(Сто шістнадцять
тисяч вісімсот
п’ятдесят вісім
грн.. 35 коп.)

20.59.2-Продукти
хімічні різноманітні
(реагенти, тестсмужки)

2220

175207,37
(Сто сімдесят
п’ять тисяч
двісті сім грн..
37 коп.)
119300,00
(Сто
дев’ятнадцять
тисяч триста
грн.. 00 коп.)
13104,00
(Тринадцять
тисяч сто
чотири грн.. 00
коп.)
1896,00
(Одна тисяча
вісімсот
дев’яносто
шість грн.. 00
коп.)
15000,00
(П’ятнадцять
тисяч
грн..00коп.)

-

175207,37
(Сто сімдесят
п’ять тисяч двісті
сім грн.. 37 коп.)

-

119300,00
(Сто
дев’ятнадцять
тисяч триста
грн.. 00 коп.)
13104,00
(Тринадцять тисяч
сто чотири грн.. 00
коп.)

ВСЬОГО по КЕКВ
2220

10.51.5 – Продукти
молочні, інші

2230

10.61.3- Крупи,
крупка, гранули та
інші продукти з
зерна зернових
культур

2230

ВСЬОГО по КЕКВ
2230

-

-

-

1031,2
(Одна тисяча
тридцять одна
грн..20к оп.)
3418,10
(Три тисячі
чотириста
вісімнадцять грн..
10коп.)

-

1896,00
(Одна тисяча
вісімсот
дев’яносто шість
грн.. 00 коп.)

-

15000,00
(П’ятнадцять
тисяч
грн..00коп.)

61.90.1 – Послуги
телекомунікаційні,
інші (абонплата,
міжміські розмови)

2240

61.10.4 – Послуги
зв’язку інтернетом

2240

86.90.1 – Послуги у
сфері охорони
здоров’я (видатки на
охорону праці,
проведення
періодичного
мед.огляду)
84.30.1 – Послуги у
сфері обов’язкового
соціального
страхування
(страхування водіїв)

2240

3988,00
(Три тисячі
дев’ятсот
вісімдесят вісім
грн..00коп.)
4440,00
(Чотири тисячі
чотириста
сорок
грн..00коп.)
29352,10
(Двадцять
дев’ять тисяч
триста
п’ятдесят дві
грн.. 10коп.)

-

-

29352,10
(Двадцять дев’ять
тисяч триста
п’ятдесят дві грн..
10коп.)

2240

2700,00
(Дві тисячі
сімсот
грн..00коп.)

-

2700,00
(Дві тисячі сімсот
грн..00коп.)

53.20.1. – Послуги
поштові та
кур’єрські ,інші
(відправка пошти)
65.12.1 - Послуги
щодо страхування
від нещасних
випадків і
страхування
здоров'я
(страхування
медперсоналу на
випадок зараження
ВІЛ)
65.12.2. - Послуги
щодо страхування
автотранспорту

2240

300,25 (Триста
грн.. 25 коп.)

-

300,25 (Триста
грн.. 25 коп.)

2240

120,00 (Сто
двадцять грн..
00 коп.)

-

120,00 (Сто
двадцять грн.. 00
коп.)

2240

58.29.3 – Програмне
забезпечення як
завантажні файли
(Ліцензійний
супровід ПЗ,
встановлення
програмного
забезпечення)
80.20.1 - Послуги
систем безпеки
(послуги служби
охорони,
обслуговування
засобів пожежної
безпеки)
95.11.1 Ремонтування
комп'ютерів і
периферійного
устаткування
(заправка
картриджів,
поточний ремонт
картриджів,
поточний ремонт

2240

5346,00 (П’ять
5346,00 (П’ять
тисяч триста
тисяч триста сорок
сорок шість
шість грн.. 00
грн.. 00 коп.)
коп.)
5318,85
2500,00 (Дві 7818,85 (Сім тисяч
тисячі
(П’ять тисяч
вісімсот
п’ятсот
грн.. вісімнадцять грн..
триста
00 коп.)
вісімнадцять
8 5коп.)
грн.. 85 коп.)

2240

2240

30600,00
(Тридцять
тисяч шістсот
грн.. 00 коп.)

-

-

3988,00
(Три тисячі
дев’ятсот
вісімдесят вісім
грн..00коп.)
4440,00
(Чотири тисячі
чотириста сорок
грн..00коп.)

30600,00
(Тридцять тисяч
шістсот грн.. 00
коп.)

6085,92
28500,00
34585,92
(Шість тисяч (Двадцять (Тридцять чотири
вісімдесят п’ять вісім тисяч
тисячі п’ятсот
грн..92коп.) п’ятсот грн.. вісімдесят п’ять
00 коп.)
грн.. 92 коп.)

принтеру)
81.29.1-Послуги
щодо очищування,
інші (дератизація і
дезінфекція)

2240

1265,96 (Одна
тисяча двісті
шістдесят п’ять
грн.. 96 коп.)

-

1265,96 (Одна
тисяча двісті
шістдесят п’ять
грн.. 96 коп.)

45.20.1 – Технічне
обслуговування та
ремонтування
автомобілів та мало
вантажних
автотранспортних
засобів

2240

81800,00
(Вісімдесят
одна тисяча
вісімсот
грн..00коп.)

-

81800,00
(Вісімдесят одна
тисяча вісімсот
грн..00коп.)

33.17.1Ремонтування та
технічне
обслуговування
інших транспортних
засобів і
устаткування
(технічне
обслуговування
обладнання,
підготовка до
повірки медичного
обладнання)
71.20.1 – Послуги
щодо технічного
випробування й
аналізування (замір
опору ізоляції, То
вогнегасників,
перевірка пожежних
кранів, заміри
вентиляції, чистка
димоходів,повірка
ЗВТ, діагностика
ліфту)
38.11.2 – Збирання
безпечних відходів,
непридатних для
вторинного
використання (вивіз
ТПВ, захоронення
ТПВ)

2240

10000,00
23860,00
33860,00
(Десять
(Двадцять три
(Тридцять три
тисячі вісімсот тисяч грн.. тисячі вісімсот
00 коп.)
шістдесят грн..
шістдесят грн.. 00
00 коп.)
коп.)

2240

38813,40
2000,00 (Дві 40813,40 (Сорок
(Тридцять вісім тисячі грн.. тисяч вісімсот
00 коп.) тринадцять грн..40
тисяч вісімсот
тринадцять
коп.)
грн.. 40 коп.)

33.12.1 Ремонтування та
технічне
обслуговування
машин загальної
призначеності
(технічне
обслуговування
ліфту)
ВСЬОГО по КЕКВ
2240

2240

2240

1246,64
(Одна тисяча
двісті сорок
шість грн..64

-

1246,64
(Одна тисяча
двісті сорок шість
грн..64

коп.)

коп.)

14762,88
(Чотирнадцять
тисяч сімсот
шістдесят дві
грн.. 88 коп.)

14762,88
(Чотирнадцять
тисяч сімсот
шістдесят дві грн..
88 коп.)

250000,00
43000,00
293000,00
(Двісті
(Сорок три
(Двісті
п’ятдесят
тисячі
дев’яносто три
тисяч
грн..00коп.)
тисячі
грн..00коп.)
грн..00коп.)

35.30.1- Пара та
гаряча вода;
постачання пари та
гарячої води

2271

ВСЬОГО по
КЕКВ2271

36.00.2- Обробляння
та розподіляння вои
трубопроводами

2272

37.00.1-Послуги
каналізаційні

2272

ВСЬОГО по КЕКВ
2272

35.11.1- Енергія
електрична

2273

ВСЬОГО по КЕКВ
2273

05.10.1 –Вугілля
кам’яне
ВСЬОГО по КЕКВ
2275

174727,00
(Сто сімдесят
чотири тисячі
сімсот двадцять
сім грн..00
коп.)

-

174727,00
(Сто сімдесят
чотири тисячі
сімсот двадцять
сім грн..00 коп.)

174727,00
(Сто сімдесят
чотири тисячі
сімсот
двадцять сім
грн..00 коп.)
16527,60
(Шістнадцять
тисяч п’ятсот
двадцять сім
грн..60коп.)
23110,40
(Двадцять три
тисячі сто
десять грн..
40коп.)
39638,00
(Тридцять
дев’ять тисяч
шістсот
тридцять вісім
грн..00коп.)
119629,00
(Сто
дев’ятнадцять
тисяч шістсот
двадцять
дев’ять
грн..00коп.)
119629,00
(Сто
дев’ятнадцять
тисяч шістсот
двадцять
дев’ять
грн..00коп.)
48000,00
(Сорок вісім
тисяч грн.. 00
коп.)
48000,00
(Сорок вісім
тисяч грн.. 00
коп.)

-

174727,00
(Сто сімдесят
чотири тисячі
сімсот двадцять
сім грн..00 коп.)

-

16527,60
(Шістнадцять
тисяч п’ятсот
двадцять сім
грн..60коп.)
23110,40
(Двадцять три
тисячі сто десять
грн.. 40коп.)

Голова комітету з конкурсних
торгів

-

-

39638,00
(Тридцять
дев’ять тисяч
шістсот тридцять
вісім грн..00коп.)

-

119629,00
(Сто
дев’ятнадцять
тисяч шістсот
двадцять дев’ять
грн..00коп.)
119629,00
(Сто
дев’ятнадцять
тисяч шістсот
двадцять дев’ять
грн..00коп.)
48000,00 (Сорок
вісім тисяч грн..
00 коп.)
48000,00 (Сорок
вісім тисяч грн..
00 коп.)

________________

Максимова В.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.
Секретар комітету з
конкурсних торгів

________________

Апухтіна Н.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

