
 

 

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 

класифікаторів 

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 

0 Допорогові 

закупівелі 
Листопад 

2017 року 
 

Газети, журнали, інші 

періодичні видання 

друковані 

22210000-5 

Газети 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

4309,00 Допорогові 

закупівелі 
Жовтень 

2017 року 
 

Швидкозшивачі, теки, 

теки з файлами, лотки 

для паперів 

22850000-3 

Швидкозшивачі та 

супутнє приладдя 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

207,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Швидкозшивачі, теки, 

теки з файлами, лотки 

для паперів 

22850000-3 

Швидкозшивачі та 

супутнє приладдя 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

1913,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Будівельні матеріали - 

фарби та розчини 

будівельні, рубероїд та 

інше  

44110000-4 

Конструкційні 

матеріали 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

1085,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Будівельні матеріали - 

фарби та розчини 

будівельні, рубероїд та 

інше 

44110000-4 

Конструкційні 

матеріали 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

601,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Протипожежне 

обладнання та інвентар, 

вогнегасники 

35110000-8 

Протипожежне, 

рятувальне та 

захисне обладнання 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

 

1980,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Навісні та врізні замки 

різні, клямки, деталі та 

частини замків та 

ключі, петлі, монтажна 

арматура та фурнітура  

 

44520000-1 

Замки, ключі та 

петлі 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

84,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 

 

Навісні та врізні замки 

різні, клямки, деталі та 

частини замків та 

ключі, петлі, монтажна 

арматура та фурнітура  

44520000-1 

Замки, ключі та 

петлі 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

1160,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 



Периферійне 

обладнання – пристрої 

для зберігання та 

зчитування даних - 

комп’ютерні 

запам’ятовувальні 

пристрої, носії 

інформації,   флеш-

накопичувач; 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 

2588,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Жорсткий диск до 

ноутбука 

 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

1213,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Ремонт і технічне 

обслуговування 

автомобілів      

       

50110000-9 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортних 

засобів і супутнього 

обладнання 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

0 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Ремонт і технічне 

обслуговування 

автомобілів      

       

50110000-9 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортних 

засобів і супутнього 

обладнання 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

1582,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Перезарядка 

вогнегасників, повірка 

лічильників 

 

50410000-2 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 

приладів 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

1862,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

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) 

 

0 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

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) 

1569,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 
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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 

класифікаторів 

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 

Миючі засоби та засоби 

для чищення 

39830000-9 

Продукція для 

чищення 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 
Вересень 

2017 року 
 

Миючі засоби та засоби 

для чищення 

39830000-9 

Продукція для 

чищення 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

4026,00 Допорогові 

закупівелі 
Жовтень 

2017 року 
 

Клеї різні 24910000-6 

Клеї 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Клей 24910000-6 

Клеї 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

442,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Мочалки, кісточки, совки, 

відра, щітки  

39220000-0 

Кухонне приладдя, 

товари для дому та 

господарства і 

приладдя для 

закладів 

громадського 

харчування  

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

389,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Крани, вентилі та клапани, 

частини кранів та клапанів 

42130000-9 

Арматура 

трубопровідна: 

крани, вентилі, 

клапани та подібні 

пристрої  

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 

 

Крани, вентилі та клапани, 

частини кранів та клапанів 

42130000-9 

Арматура 

трубопровідна: 

крани, вентилі, 

клапани та подібні 

пристрої  

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

458,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Водогінні, опалювальні, 

каналізаційні та інші 

труби, трубні муфти, 

фанці, коліна, трійники, 

гнучкі стояки, ремонтні 

хомути та манжети та 

інша трубна арматура 

труби 

44160000-9 

Магістралі, 

трубопроводи, 

труби, обсадні 

труби, тюбінги та 

супутні вироби  

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 

 



Різьби, коліна, 

перехідники, труби 

 

44160000-9 

Магістралі, 

трубопроводи, 

труби, обсадні 

труби, тюбінги та 

супутні вироби  

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

486,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Цвяхи 44190000-8 

Конструкційні 

матеріали різні 

 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 

 

Цвяхи 44190000-8 

Конструкційні 

матеріали різні 

 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

100,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Клейкі стрічки    44420000-0 

Будівельні товари 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар) 

80,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Клейкі стрічки  та плівка  44420000-0 

Будівельні товари 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар) 

270,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

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 

0 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Кріпильні деталі з наріззю 

та без нарізі  

44530000-4 

Кріпильні деталі 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

473,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Розетки 31220000-4 

Елементи 

електричних схем 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

219,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Електророзподільні 

кабелі, екрановані кабелі  

31320000-5 

Електророзподільні 

кабелі 

 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 

 

Електричні  кабелі 31320000-5 

Електророзподільні 

кабелі 

 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

181,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Робочі рукавиці, рукавиці 

гумові  

18140000-2 

Аксесуари до 

робочого одягу 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Робочі рукавиці, рукавиці 

гумові  

18140000-2 

Аксесуари до 

робочого одягу 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

235,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Ремонт і технічне 

обслуговування 

автомобілів      

       

50110000-9 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортних 

засобів і супутнього 

обладнання 

 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

1224,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 



Перезарядка 

вогнегасників, повірка 

лічильників 

 

50410000-2 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 

приладів 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

2220,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 
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