
ДОДАТОК до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2017 рік 

Костопільська філія Рівненського державного базового  

медичного коледжу – 25833244 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 
 

Конкретна назва 

предмета закупівлі 

Коди 

відповідних 

класифіка-

торів 

предмета 

закупівлі 

(ДК 021:2015) 

Код згідно з 

КЕКВ 

(для  

бюджетних 

коштів) 

Розмір 

бюджетного 

призначення 

за кошторисом 

або очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі, грн 

Процедура  

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури  

закупівлі 

Приміт

ки 

1 2 3 4 5 6 8 
 Підготовка та проведення 

стандартизованих 

тестових екзаменів 

80410000-1 

Послуги різних 

навчальних 

закладів 

 

2240  
Оплата 

послуг, крім 

комунальних 

 

6513,00 Допорогові 

закупівелі 
Січень 

2017 року 
 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету «___» січня  2017 року №_____ 

 

 

 

Голова тендерного комітету      _____________________                     ____І.П.Носко______                                                     
                                                                    (підпис)                                                                       (ініціали, прізвище )                               

М.П.                          
 

Секретар  тендерного комітет   ________________________________                                  ____А.В.Мацегон____                      
                                                                                                    (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище )                                
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на 2017 рік 

Костопільська філія Рівненського державного базового  

медичного коледжу – 25833244 
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Конкретна назва 

предмета закупівлі 

Коди 

відповідних 

класифіка-

торів 

предмета 

закупівлі 

(ДК 021:2015) 

Код згідно з 

КЕКВ 

(для  

бюджетних 

коштів) 

Розмір 

бюджетного 

призначення 

за кошторисом 

або очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі, грн 

Процедура  

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури  

закупівлі 

Приміт

ки 

1 2 3 4 5 6 8 
 Водопостачання 65110000-7 

Розподіл води   
2272 

Оплата 

водопостачання 

і 

водовідведення 

15700,00 Допорогові 

закупівелі 
Січень 

2017 року 
 

 Водовідведення 90430000-0 

Послуги з 

відведення 

стічних вод 

 

2272 
Оплата 

водопостачання 

і 

водовідведення 

22100,00 Допорогові 

закупівелі 
Січень 

2017 року 
 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету «___» січня  2017 року №_____ 

 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету      _____________________                     ____І.П.Носко______                                                     
                                                                    (підпис)                                                                       (ініціали, прізвище )                               

М.П.                          
 

Секретар  тендерного комітет   ________________________________                                  ____А.В.Мацегон____                      
                                                                                                    (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище )                                
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Конкретна назва 

предмета закупівлі 

Коди 

відповідних 

класифіка-

торів 

предмета 

закупівлі 

(ДК 021:2015) 

Код згідно з 

КЕКВ 

(для  

бюджетних 

коштів) 

Розмір 

бюджетного 

призначення 

за кошторисом 

або очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі, грн 

Процедура  

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури  

закупівлі 

Приміт

ки 

1 2 3 4 5 6 8 
Послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних  

64210000-1 

Послуги 

телефонного 

зв’язку та 

передачі даних 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

7000,00 Допорогові 

закупівелі 

Січень 

2017 року 
 

Абонплата за послуги 

кабельного телебачення, 

за користування 

радіоточкою  

64220000-4 

Телекомунікаці

йні послуги, 

крім послуг 

телефонного 

зв’язку і 

передачі даних 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

1800,00 Допорогові 

закупівелі 

Січень  

2017 року 
 

Постачальники інтернет- 

послуг, електронної 

пошти, веб-хостингу, 

імена доменів 

 

72410000-7 

Послуги 

провайдерів 

 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

8000,00 Допорогові 

закупівелі 

Січень 

2017 року 
 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету «___» січня  2017 року №_____ 

 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету      _____________________                     ____І.П.Носко______                                                     
                                                                    (підпис)                                                                       (ініціали, прізвище )                               

М.П.                          
 

Секретар  тендерного комітет   ________________________________                                  ____А.В.Мацегон____                      
                                                                                                    (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище )                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2017 рік 

Костопільська філія Рівненського державного базового  

медичного коледжу – 25833244 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 
 

 

 

Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди 

відповідних 

класифіка-торів 

предмета 

закупівлі 

(ДК 021:2015) 

Код згідно з 

КЕКВ 

(для  

бюджетних 

коштів) 

Розмір 

бюджетного 

призначення 

за 

кошторисом 

або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі, 

грн 

Процедура  

закупівлі 

Орієнтов-

ний 

початок 

проведен-

ня 

процедури  

закупівлі 

При

міт 

ки 

1 2 3 4 5 6 8 

Газети, журнали, інші 

періодичні видання 

друковані 

22210000-5 

Газети 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

7000,00 Допорогові 

закупівелі 
Червень 

2017 року 
 

Марки 

 

22410000-7 

Марки 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

300,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Друковані на замовлення 

бланки, картки, журнали та 

інше 

22820000-4 

Бланки 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

9000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Бухгалтерські книги, 

записники, папірці для 

нотаток, блокноти, 

щоденники та персональні 

органайзери 

22810000-1 

Паперові чи 

картонні 

реєстраційні 

журнали 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Зошити, змінні блоки для 

записників 

22830000-7 

Зошити 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Швидкозшивачі, теки, теки з 

файлами, лотки для паперів 

22850000-3 

Швидкозшивачі 

та супутнє 

приладдя 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Гумки, чорнила, штемпельні 

подушки, штампи, кулькові 

ручки, маркери, олівці, 

точила для олівців, 

коректори, маркерні дошки 

чи приладдя, дошки для 

крейди чи приладдя, дошки 

оголошень чи приладдя, 

набори для очищення дощок 

чи приладдя,  скоби, кнопки, 

скріпки,  теки-реєстратори, 

стиплери, антистеплери, 

діроколи, канцелярські ножі, 

папір для письма, папір для 

30190000-7 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

12000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 



друку,  копіювальний, 

самокопіювальний папір, 

конверти, поштові листівки, 

друковані канцелярські 

вироби, крім бланків, 

календарі 

Клеї різні  24910000-6 

Клеї 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Засоби дизинфекції повітря, 

герметики, абразивні пасти і 

порошки для чищення 

39810000-3 

Ароматизатори  

та воски 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Господарськи засоби для 

прання і миття – мийні 

засоби, засоби для чищення, 

знежирю вальні засоби, 

промивальні розчини, 

засоби для миття підлоги, 

вікон та інше, засоби для 

чищення і миття автомобілів 

39830000-9 

Продукція для 

чищення 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

6500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Бензин  09130000-9 

Нафта і дистиляти 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

46900,00 Допорогові 

закупівелі 

Січень 

2017 року 
 

Моторні та трансмісійні 

оливи, гідравлічні та 

антикорозійні оливи, 

гальмівні рідини, 

трансмісійні мастила  

09210000-4 

Мастильні засоби 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

1500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

 Змазки та мастильні 

матеріали, оливні присадки, 

вогнегасні речовини, 

гідравлічні рідини, 

антифризні речовини 

24950000-8 

Спеціалізована 

хімічна продукція 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

1000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Двигуни, частини двигунів, 

паси, ролики, провода 

свічні, свічки запалювання, 

інші автозапчастини 

34310000-3 

Двигуни та їх 

частини 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Автозапчастини 34330000-9 

Запасні частини 

до вантажних 

транспортних 

засобів, фургонів 

та легкових 

автомобілів 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

1000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Оливні, бензинові та 

повітрозабірні фільтри  

42910000-8 

Апарати для 

дистилювання, 

фільтрування чи 

ректифікації 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Пакети для сміття 19640000-4 

Поліетиленові 

мішки та пакети 

для сміття 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

200,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Мітли, щітки, віники та інше 

прибиральне приладдя, 

валики, запаски,  пензлі для 

фарбування, туалетні 

39220000-0 

Кухонне 

приладдя, товари 

для дому та 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

700,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 



йоржики, губки, відра, совки 

та інше 

господарства і 

приладдя для 

закладів 

громадського 

харчування 

інвентар 

Крани, вентилі та клапани, 

частини кранів та клапанів 

42130000-9 

Арматура 

трубопровідна: 

крани, вентилі, 

клапани та 

подібні пристрої 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

 Будівельні матеріали - 

цемент, фарби та шпалери, 

керамічні вироби, кахель, 

розчини будівельні; 

будівельні конструкції різні 

- навіси, частини навісів, 

профільний прокат, 

підлогове покриття; 

будівельна фурнітура - 

матеріали для 

водопровідних та 

опалювальних систем  

44110000-4 

Конструкційні 

матеріали 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

17000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

 Водогінні, опалювальні, 

каналізаційні та інші труби, 

трубні муфти, фанці, коліна, 

трійники, гнучкі стояки, 

ремонтні хомути та манжети 

та інша трубна арматура  

44160000-9 

Магістралі, 

трубопроводи, 

труби, обсадні 

труби, тюбінги та 

супутні вироби 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Цвяхи 44190000-8 

Конструкційні 

матеріали різні 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

100,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Вироби з дроту, катанки, 

зварювальне приладдя та 

матеріали, матеріали для 

паяння, слюсарні вироби, 

електричні проводи 

44310000-6 

Вироби з дроту 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

100,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Кабелі, кабельне приладдя – 

канали, роз’єми, хомути 

44320000-9 

Кабелі та супутня 

продукція 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

100,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Водопровідні крани, гусаки, 

змішувачі, умивальники, 

унітази, сидіння,  кришки до 

унітазів та зливні бачки   

44410000-7 

Вироби для 

ванної кімнати та 

кухні 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

700,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Драбини, клейкі стрічки, 

скотч, стрічка малярна, 

стрічка ізоляційна   

44420000-0 

Будівельні товари 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Штикові та совкові лопати, 

сапи, граблі,сокири, ручні 

пилки та полотна до них, 

молотки, гайкові ключі, 

напилки та рашпілі, 

викрутки, свердла, набори 

інструментів, руків’я та 

деталі інструментів та інше  

44510000-8 

Знаряддя 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Навісні та врізні замки різні, 

клямки, деталі та частини 

замків та ключі, петлі, 

44520000-1 

Замки, ключі та 

петлі 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

3000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 



монтажна арматура та 

фурнітура  

 

 обладнання та 

інвентар 

Кріпильні деталі з наріззю - 

шурупи, саморізи, болти, 

гайки, дюбелі; кріпильні 

деталі без нарізі – заклепки, 

шайби, шплінти; ланцюги, 

пружини 

44530000-4 

Кріпильні деталі 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Мастики, шпаклівки, 

замазки та розчинники лаків 

та фарб, розріджувачі 

44830000-7 

Мастики, 

шпаклівки, 

замазки та 

розчинники 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

1500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Автомати-вимикачі, вилки 

та розетки, щитки та шафи, 

автоматичні вимикачі, 

розподільне обладнання та 

пристрої, з’єднувачі та 

контактні елементи 

31210000-1 

Електрична 

апаратура для 

комутування та 

захисту 

електричних кіл 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

1000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Реле, лампові патрони, 

вилки та розетки 

31220000-4 

Елементи 

електричних схем 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

100,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Електророзподільні кабелі, 

екрановані кабелі  

31320000-5 

Електророзподіль

ні кабелі 

 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

400,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Електричні лампи та 

лампочки, лампи 

розжарення, світильники, 

освітлювальна арматура та 

частини до них   

31510000-4 

Електричні лампи 

розжарення 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

400,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Трубчасті люмінісцентні 

лампи, кульові лампи, 

патрони   

 

31530000-0 

Частини до 

світильників та 

освітлювального 

обладнання 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

600,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Периферійне обладнання – 

принтери; пристрої для 

зберігання та зчитування 

даних - комп’ютерні 

запам’ятовувальні пристрої, 

носії інформації,  пристрої 

для читання та/або запису 

інформації, флеш-

накопичувач; носії 

інформації -  компакт-диски 

(CD), універсальні цифрові 

диски (DVD), зовнішні 

запам’ятовувальні пристрої,  

флеш-пам’ять , USB-

накопичувачі, принтери, 

клавіатур; частини, 

аксесуари та приладдя до 

комп’ютерів - материнські 

плати, миші комп’ютерні, 

комп’ютерні аксесуари та 

приладдя  

 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

5300,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Настільні калькулятори 30140000-2 

Лічильна та 

2210 
Предмети, 

500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 



обчислювальна 

техніка 

 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 
Робочий одяг  

 

18130000-9 

Робочий одяг 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Робочі рукавиці, рукавиці 

гумові  

18140000-2 

Аксесуари до 

робочого одягу 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Шпагат, шнури та інше 39540000-9 

Вироби різні з 

канату, мотузки, 

шпагату та сітки 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

100,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Одяг для медичного 

персоналу - халати медичні 

33190000-8 

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

500,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Медикаменти для 

навчальних цілей та 

поповнення аптечок: бинти, 

вата, шприци, пластирі та 

інше 

33140000-3 

Медичні 

матеріали 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

1000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Медикаменти для 

навчальних цілей та 

поповнення аптечок: 

фармацевтична продукція, 

лікарські засоби  та інше 

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

3000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Всього по 2210:   135000,00 
   

Ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів      

       

50110000-9 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортни

х засобів і 

супутнього 

обладнання 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

7000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Перезарядка вогнегасників, 

повірка лічильників 

 

50410000-2 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 

приладів 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

4000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Ремонт та діагностика  

електротримера, 

електролобзика, 

шліфмашинки та інших 

електроінструментів та 

побутової техніки  

50530000-9 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування  

техніки 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

5000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Електротехнічні 

вимірювання 

50710000-5 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

5000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 



електричного і 

механічного 

устаткування 

будівель 

Комісія банку  66110000-4 

Банківські 

послуги 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

13000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Обов’язкове особисте 

страхування водіїв від 

нещасних випадків на 

транспорті, обов’язкове 

страхування цивільно-

правової відповідальності 

власників наземних 

транспортних засобів, 

страхування членів 

добровільної пожежної 

дружини 

66510000-8 

Страхові послуги 

 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

3000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Постачання пакетів 

оновлень до комп’ютерних 

программ 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

2000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Послуги з організації та 

підтримання доступу до 

ЄДЕБО та інші 

72320000-4 

Послуги, 

пов’язані з базами 

даних 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

5000,00 Допорогові 

закупівелі 

Січень 

2017 року 
 

Послуги з обробки даних та 

видачі комплекту: 

сертифікат відкритого 

ключа електронного 

цифрового підпису та 

шифрування підпису 

79130000-4 

Юридичні 

послуги, пов’язані 

з оформленням і 

засвідченням 

документів 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

1000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Рекламні  послуги  79340000-9 

Рекламні та 

маркетингові 

послуги 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

9200,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

 Послуги з організації 

культурних заходів 

79950000-8 

Послуги з 

організації  

виставок, ярмарок 

і конгресів 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

2000,00 Допорогові 

закупівелі 

Січень 

2017 року 
 

Підготовка та проведення 

стандартизованих тестових 

екзаменів 

80410000-1 

Послуги різних 

навчальних 

закладів 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

7487,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Проведення практичного 

навчання відповідальних 

осіб з ОБЖД та ЕТЦ, інші 

навчання  

80530000-8 

Послуги у сфері 

професійної 

підготовки 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

2000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

 Послуги по вивезенню 

твердих побутових відходів 

та захороненню відходів 

90510000-5 

Утилізація сміття 

та поводження зі 

сміттям 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

9000,00 Допорогові 

закупівелі 

Січень 

2017 року 
 

Дезінфікування та 

витравлювання  

90920000-9 

Послуги із 

санітарно-

гігієнічної 

обробки 

приміщень 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

4000,00 Допорогові 

закупівелі 

Січень 

2017 року 
 

Всього по 2240: 
  

48687,00 
   

Електрична енергія 09310000-5 2273 57100,00 Допорогові Січень  



Енергія 

електрична  

Оплата 

електроенергії 

закупівелі 2017 року 

Всього по 2273: 
  

57100,00 
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ДОДАТОК до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2017 рік 

Костопільська філія Рівненського державного базового  

медичного коледжу – 25833244 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 
 

Конкретна назва 

предмета закупівлі 

Коди 

відповідних 

класифіка-

торів 

предмета 

закупівлі 

(ДК 021:2015) 

Код згідно з 

КЕКВ 

(для  

бюджетних 

коштів) 

Розмір 

бюджетного 

призначення 

за кошторисом 

або очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі, грн 

Процедура  

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури  

закупівлі 

Приміт

ки 

1 2 3 4 5 6 8 
Ремонт та обслуговування 

офісної техніки, технічне 

обслуговування і ремонт 

комп’ютерного 

обладнання  

50310000-1 

Технічне 

обслуговування 

і ремонт офісної 

техніки 

 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

1000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

 Ремонт та обслуговування 

комп’ютерної техніки та 

периферійного 

устаткування (зокрема 

заправка та відновлення 

картриджів) 

50320000-4 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування  

персональних 

комп’ютерів 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

7000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Рекламні  послуги  

 

79340000-9 

Рекламні та 

маркетингові 

послуги 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

80,00 Допорогові 

закупівелі 

Січень 

2017 року 
 

Рекламні  послуги  

 

79340000-9 

Рекламні та 

маркетингові 

послуги 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

9120,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 

 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету «___» січня  2017 року №_____ 
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