
 

 

 

 

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 

прове-

дення 

процедури  

закупівлі 

П
р

и
м

іт
к

и
 

1 2 3 4 5 6 8 
Газети, журнали, інші періодичні 

видання друковані 

22210000-5 

Газети 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

4190,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 

 

Газети, журнали, інші періодичні 

видання друковані 

22210000-5 

Газети 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

1810,00 Допорогові 

закупівелі 

Листопад 

2017 року 

 

Друковані на замовлення бланки, 

картки, журнали та інше 

22820000-4 

Бланки 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 

 

Друковані на замовлення бланки, 

картки, журнали та інше 

22820000-4 

Бланки 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

8000,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 

 

Зошити, змінні блоки для 

записників 

22830000-7 

Зошити 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 

 

Зошити, змінні блоки для 

записників 

22830000-7 

Зошити 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

500,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 

 

Швидкозшивачі, теки, теки з 

файлами, лотки для паперів 

22850000-3 

Швидкозшивачі та 

супутнє приладдя 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

0 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

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 

Червень 

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 друку,  

копіювальний, самокопіювальний 

папір, конверти, поштові 

листівки, друковані канцелярські 

вироби, крім бланків, календарі 

30190000-7 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Бензин  09130000-9 

Нафта і дистиляти 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

3000,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

2017 року 

 

Мітли, щітки, віники та інше 

прибиральне приладдя, валики, 

запаски,  пензлі для фарбування, 

туалетні йоржики, губки, відра, 

совки та інше 

39220000-0 

Кухонне приладдя, 

товари для дому та 

господарства і 

приладдя для 

закладів 

громадського 

харчування 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

145,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

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 

0 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

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 

14299,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 

 

Робочий одяг  

 

18130000-9 

Спеціальний 

робочий одяг 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 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 

0 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 

961,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 

 

Ремонт та технічне 

обслуговування автомобілів 

50110000-9 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспорт-них 

засобів і супутнього 

обладнання 

 

 

 

2240 

 Оплата послуг 

(крім 

комунальних 

4000,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 

 



Ремонт та обслуговування 

комп'ютерної техніки та 

периферійного устаткування 

(зокрема заправка та відновлення 

катриджів) 

50320000-4 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування  

персональних 

комп’ютерів 

2240 

 Оплата послуг 

(крім 

комунальних 

0 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 

 

Ремонт та обслуговування 

комп'ютерної техніки та 

периферійного устаткування 

(зокрема заправка та відновлення 

катриджів) 

50320000-4 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування  

персональних 

комп’ютерів 

2240 

 Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

1200,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

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 

Квітень  

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) 

3858,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень  

Постачання пакетів оновлень до 

комп’ютерних программ 

72260000-5 

Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням 

2240 

 Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

0 Допорогові 

закупівелі 

Травень  

Постачання пакетів оновлень до 

комп’ютерних программ 

72260000-5 

Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням 

2240 

 Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

1500,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень  

Послуги з підтримання доступу 

до ЄДЕБО 

72320000-4 

Послуги, пов’язані з 

базами даних 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

0 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 

 

Послуги з підтримання доступу 

до ЄДЕБО 

72320000-4 

Послуги, пов’язані з 

базами даних 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

3506,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 

 

 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету «___» червня 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 

прове-

дення 

процедури  

закупівлі 

П
р

и
м

іт
к

и
 

1 2 3 4 5 6 8 

Моторні та трансмісійні 
оливи, гідравлічні та 
антикорозійні оливи, 
гальмівні рідини, 
трансмісійні мастила 

09210000-4 
Мастильні 

засоби 
 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

0 
 

Допорогові 

закупівелі 
Лютий 
2017 

 

 

Олива автомобільна, олива 
промивочна 
 

09210000-4 
Мастильні 

засоби 
 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

1019,00 
 

 Червень 
2017 

 

 

Моторні та трансмісійні 
оливи, гідравлічні та 
антикорозійні оливи, 
гальмівні рідини, 
трансмісійні мастила 
 

09210000-4 
Мастильні 

засоби 
 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

481,00 
 

Допорогові 

закупівелі 
Липень 

2017 
 

 

Змазки та мастильні 
матеріали, оливні 
присадки, вогнегасні 
речовини, гідравлічні 
рідини, антифризні 
речовини 

24950000-8 
Спеціалізована 

хімічна 
продукція 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

0 
 

Допорогові 

закупівелі 
Лютий 
 2017 

 

 

Антифриз 
 

24950000-8 
Спеціалізована 

хімічна 
продукція 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

235,00 
 

Допорогові 

закупівелі 
Червень 

2017 
 

 

Змазки та мастильні 
матеріали, оливні 
присадки, вогнегасні 
речовини, гідравлічні 
рідини, антифризні 
речовини 
 

24950000-8 
Спеціалізована 

хімічна 
продукція 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

765,00 
 

Допорогові 

закупівелі 
Липень 

2017 
 

 



Автозапчастини 
 

34330000-9 
Запасні частини 
до вантажних 
транспортних 

засобів, 
фургонів та 

легкових 
автомобілів 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

0 
 

Допорогові 

закупівелі 
Лютий 
2017 

 

 

Щітка склоочисника,ковпак 
колісний, стрічка 
антиститична 
 

34330000-9 
Запасні частини 
до вантажних 
транспортних 

засобів, 
фургонів та 

легкових 
автомобілів 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

411,00 
 

Допорогові 

закупівелі 
Червень 

2017 
 

 

Автозапчастини 
 

34330000-9 
Запасні частини 
до вантажних 
транспортних 

засобів, 
фургонів та 

легкових 
автомобілів 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

589,00 
 

Допорогові 

закупівелі 
Липень 

2017 
 

 

Фільтр масла, фільтр 
паливний, фільтр 
повітряний 
 

42910000-8 
Апарати для 

дистилювання, 
фільтрування чи 

ректифікації 
 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

0 
 

Допорогові 

закупівелі 
Лютий 
2017 

 

 

Фільтр масла, фільтр 
паливний, фільтр 
повітряний 
 

42910000-8 
Апарати для 

дистилювання, 
фільтрування чи 

ректифікації 
 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

222,00 
 

Допорогові 

закупівелі 
Червень 

2017 
 

 

Оливні, бензинові та 
повітрозабірні фільтри 
 

42910000-8 
Апарати для 

дистилювання, 
фільтрування чи 

ректифікації 
 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

278,00 
 

Допорогові 

закупівелі 
Липень 

2017 
 

 

Будівельні матеріали - 
цемент, фарби, 
розчинники, шпалери, 
папір наждачний, керамічні 
вироби, кахель,розчини 
будівельні, будівельні 
конструкції різні - навіси та 
їх частини, профільний 
прокат, підлогове покриття, 
будівельна фурнітура - 
матеріали для 
водопровідних та 
опалювальних систем 
 

44110000-4 
Конструкційні 

матеріали 
 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

14299,00 
 

Допорогові 

закупівелі 
Червень 

2017 
 

 



Послуги, пов'язані з базами 
даних (послуги з організації 
та підтримання доступу до 
ЄДЕБО та інші) 
 

72320000-4 
Послуги, 

пов’язані з 
базами даних 

 

2240  
Оплата послуг 

(крім 

комунальних 

494,00 
 

Допорогові 

закупівелі 
Червень 

2017 
 

 

Послуги з підтримання 
доступу до ЄДЕБО 
 

72320000-4 
Послуги, 

пов’язані з 
базами даних 

2240  
Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

1569,00 
 

Допорогові 

закупівелі 
Вересень 

2017 
 

 

Послуги з організації та 
забезпеченню участі у 
Всеукраїнському конкурсі 
"Ескулап - 2017" 

80340000-9 
Послуги у сфері 

спеціальної 
освіти 

2240  
Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

2500,00 
 

Допорогові 

закупівелі 
Червень 

2017 
 

 

Підготовка та проведення 
стандартизованих тестових 
екзаменів 
 

80410000-1 
Послуги різних 

навчальних 
закладів 

2240  
Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

0 
 

Допорогові 

закупівелі 
Лютий 
2017 

 

 

Підготовка та проведення 
стандартизованого 
тестового екзамену Крок М 
 

80410000-1 
Послуги різних 

навчальних 
закладів 

2240  
Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

6430,00 
 

Допорогові 

закупівелі 
Червень 

2017 
 

 

       

       

       

       

 

 

 

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

 

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

М.П.                          
 

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

 

 

 

 

 

 

 


