
                              
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2014 рік 
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№ з/п Предмет закупівлі 

Код 
КЕКВ                
(для 

бюджет
них 

коштів) 

Джерело 
фінансування 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний  
початкок 

проведення 
процеду-ри    
закупівлі 

Підрозділ/и (особа/и),   
яких                 

планується залучити до 
підготовки       

документації 
конкурсних торгів 

(запиту цінових 
пропозицій, 

кваліфікаційної 
документації) 

Примітка 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 послуги їдалень (послуги з 
постачання готової їжі для 
хворих клініки 
профзахворювань) 
 

2240 кошти 
держбюджету, 

спецкошти 
держбюджету 

      700 000,00 грн.  
(сімсот тисяч грн. 00 

коп.) з ПДВ  
           
 

відкриті 
торги  

грудень           
2013 р. 

Клініка 
Головний лікар 

ДК 016:2010: 56.29.2 
Сума очікуваної вартості 

предмету закупівлі 
визначена на підставі 
бюджетного запиту на 

2014 р. 
2 пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої 
води (теплова енергія у 
гарячій воді/парі) 

2271 кошти 
держбюджету, 

спецкошти 
держбюджету 

   1 110 555,00 грн. 
(один мільйон сто 

десять тисяч п’ятсот 
п’ятдесят п’ять грн. 

00 коп.) з ПДВ 

Закупівля 
в одного 
учасника 

грудень             
2013 р. 

АХЧ, заступник 
директора з загальних 
питань, Мельник Г.С. 

ДК 016:2010: 35.30.1  
Сума очікуваної вартості 

предмету закупівлі 
визначена на підставі 
бюджетного запиту на 

2014 р. 

3 обробляння та розподіляння 
води трубопроводами  
(послуги з водопостачання 
та водовідведення) 
 

2272 кошти 
держбюджету, 

спецкошти 
держбюджету 

     152 280,00 грн. 
(сто п’ятдесят дві 

тисячі двісті 
вісімдесят грн. 00 

коп.)  з ПДВ 
      

Закупівля 
в одного 
учасника 

грудень            
2013 р. 

АХЧ, заступник 
директора з загальних 
питань, Мельник Г.С. 

ДК 016:2010: 36.00.2  
Сума очікуваної вартості 

предмету закупівлі 
визначена на підставі 
бюджетного запиту на 

2014 р. 

 4 
 

енергія електрична 2273 кошти 
держбюджету, 

спецкошти 
держбюджету 

     470 782,00 грн. 
(чотириста сімдесят 

тисяч сімсот 
вісімдесят дві грн. 00 

коп.) з ПДВ  
 

Закупівля 
в одного 
учасника 

грудень         
2013 р. 

АХЧ, заступник 
директора з загальних 
питань, Мельник Г.С. 

ДК 016:2010: 35.11.1  
Сума очікуваної вартості 

предмету закупівлі 
визначена на підставі 
бюджетного запиту на 

2014 р.  
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