
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України 15.09.2014 № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік
Державна установа «Національний інститут хірургії та і ранснлантології імені О.О. Шалімова» 

Національної академії медичних наук України, код та ЄДРПОУ 02011953

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
послуги, пов’язані з особистою 
безпекою (код ДК 016:2010 -  
80 .10.1) ~ послуги з охорони

2240
450 000,00 грн. (Чотириста 

п’ятдесят тисяч грн. 00 
коп.) без ПДВ

Відкриті
торги

січень - 
лютий 

2015 року

Включити

пара та гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води (код ДК 

016:2010 -  35.30.1.) -  послуги 
теплопостачання

2271

5 531 321,52 грн. (П ’ять 
мільйонів п’ятсот тридцять 

одна тисяча триста 
двадцять одна грн. 52 
коп.), у т.ч. ПДВ 20% - 

921 886,92 грн.

Переговорна
процедура

січень - 
лютий 

2015 року

Включити

обробляння та розподіляння 
води трубопроводами (код ДК 

016:2010-36 .00 .2)
2272

206 064,00 грн. (Двісті 
шість тисяч шістдесят 

чотири грн. 00 коп.), у т.ч. 
ПДВ 20% - 34 344,00 грн.

Переговорна
процедура

січень - 
лютий 

2015 року

Включити

послуги каналізаційні (код ДК 
016:2010-37.00.1)

2272

189 528,00 грн. (Сто 
вісімдесят дев’ять тисяч 

п’ятсот двадцять вісім грн. 
00 коп.), у т.ч. ПДВ 20% - 

31 588,00 грн.

Переговорна
процедура

січень - 
лютий 

2015 року

Включити

послуги щодо передавання 
даних і повідомлень (код ДК 
016:2010 -6 1 .1 0 .1 )-  послуги 

телефонного зв’язку загального 
користування на великі відстані

2240

190 000,00 грн. (Сто 
дев’яносто тисяч грн. 00 
коп.), у т.ч. ПДВ 20% - 

31 666,66 грн.

Переговорна
процедура

січень - 
лютий 

2015 року

Включити

енергія електрична (код ДК 
016:2010-35.11.1)

2273

4 236 876,00 грн. (Чотири 
мільйона двісті тридцять 

шість тисяч вісімсот
сімдесят шість грн. 00 
коп.), у т.ч. ПДВ 20% - 

706 146,00 грн.

Переговорна
процедура

січень -
лютий 

2015 року

Включити



П редмет закупівлі

Код КЕКВ  
(для 

бю джетних  
кош тів)

Очікувана вартість  
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
провітаміни, вітаміни й гормони;

глікозиди та алкалоїди 
рослинного походження та їхні 
похідні; антибіотики (код ДК 

0 1 6 :2 0 1 0 -2 1 .1 0 .5 )-  наркотичні 
та психотропні засоби

2220

1 196 000,00 грн. (Один 
мільйон сто дев’яносто 

шість тисяч грн. 00 коп.), 
у т.ч. ПДВ 7% - 836 720,00 

грн.

Відкриті
торги

січень - 
лютий 

2 0 15 року

Включити

послуги підприємств щодо 
перевезення безпечних відходів 

(код ДК 016 :2010-38 .11 .6)
2240

120 000,00 грн. (Сто 
двадцять тисяч грн. 00 

коп.), у т.чЛШ В -

Запит
цінових

пропозицій

січень - 
лютий 

2015 року

Включити

Затверджено протоколом комітету з конкурсних торгів від 20.01.2С 

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

* о .

ЛПИС)

Костилев М.В.

Присяжнюк А.Р.


