
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 

Друковані на замовлення 

бланки, картки, журнали 

та інше 

22820000-4    

Бланки            

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 
 

Друковані на замовлення 

бланки, картки, журнали 

та інше 

22820000-4    

Бланки            

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2748,00 Допорогові 

закупівелі 

Липень 

2017 року 
 

Друковані на замовлення 

бланки, картки, журнали 

та інше 

22820000-4    

Бланки            

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

5252,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 
 

Послуги з організації 

культурних заходів 

79950000-8                                           

Послуги з 

організації 

виставок, 

ярмарок, 

конгресів 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

0 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Послуги з організації 

культурних заходів 

79950000-8                                           

Послуги з 

організації 

виставок, 

ярмарок, 

конгресів 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

965,00 Допорогові 

закупівелі 

Липень 

2017 року 
 

Послуги з організації 

культурних заходів 

79950000-8                                           

Послуги з 

організації 

виставок, 

ярмарок, 

конгресів 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

445,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 
 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету «___» липня 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 

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 

Перезарядка 

вогнегасників, повірка 

лічильників 

 

50410000-2 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 

приладів  

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Повірка теплолічильників 50410000-2 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 

приладів  

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

5280,00 Допорогові 

закупівелі 

Липень 

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 

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) 

2578,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 
 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету «___» липня 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 

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 

Друковані на замовлення 

бланки, картки, журнали 

та інше 

22820000-4    

Бланки            

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

315,00 Допорогові 

закупівелі 

Липень 

2017 року 
 

Друковані на замовлення 

бланки, картки, журнали 

та інше 

22820000-4    

Бланки            

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

4937,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 
 

 

 

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

 

 

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

М.П.                          

                    
                                                                                                                             

 

 

 


