
 

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 

Швидкозшивачі, теки, теки з 

файлами, лотки для паперів 

 

22850000-3               

Швидкозшивачі 

та супутнє 

приладдя 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 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 

105,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Швидкозшивачі, теки, теки з 

файлами, лотки для паперів 

 

22850000-3               

Швидкозшивачі 

та супутнє 

приладдя 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2395,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 
 

Будівельні матеріали - 

цемент, фарби та шпалери, 

папір наждачний, 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 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Будівельні матеріали - 

цемент, фарби та шпалери, 

папір наждачний, 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 

15000,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 



Одяг для медичного 

персоналу халати медичні 

 

33190000-8                                          

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Лотки ниркоподібні, 

фартухи ламіновані, халати 

медичні, штативи для 

пробірок, пробірки, 

тонометри, джгути, 

термометри, пісочний 

годинник 

33190000-8                                          

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

3172,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

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 

1961,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

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) 

0 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) 

4358,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

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) 

0 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 

66510000-8                                                   

Страхові послуги 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

1170,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Страхування членів 

добровільної пожежної 

дружини 

 

66510000-8                                                   

Страхові послуги 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

1830,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 
 

Постачання пакетів 

оновлень до комп’ютерних 

программ 

 

72260000-5                                  

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Постачання пакетів 

оновлень до комп’ютерних 

программ 

 

72260000-5                                  

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних 

900,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Постачання пакетів 

оновлень до комп’ютерних 

программ 

 

72260000-5                                  

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних 

1000,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 
 



Послуги з  підтримання 

доступу навчального 

закладу до ЄДЕБО  

 

72320000-4                                                       

Послуги, 

пов’язані з базами 

даних   

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

0 Допорогові 

закупівелі 

Січень 

2017 року 
 

Послуги з  підтримання 

доступу навчального 

закладу до ЄДЕБО  

 

72320000-4                                                       

Послуги, 

пов’язані з базами 

даних   

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

494,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Послуги з  підтримання 

доступу навчального 

закладу до ЄДЕБО  

 

72320000-4                                                       

Послуги, 

пов’язані з базами 

даних   

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

4506,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 
 

Послуги електронної пошти 

 

 

72410000-7                                                            

Послуги 

провайдерів 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

742,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

       
       

 

 

 

 

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

 

 

 

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

М.П.                          
 

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

 
 

 

 

 


