
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 

Засоби дизинфекції повітря, 

герметики, абразивні пасти і 

порошки для чищення 

 

39810000-3                                

Ароматизатори та 

воски 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 

 

Засоби дизинфекції 

 

39810000-3                                

Ароматизатори та 

воски 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

32,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Засоби дизинфекції повітря, 

герметики, абразивні пасти і 

порошки для чищення 

 

39810000-3                                

Ароматизатори та 

воски 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

468,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Господарськи засоби для 

прання і миття – мийні 

засоби, засоби для чищення, 

засоби для чищення і миття 

автомобілів 

39830000-9                                

Продукція для 

чищення 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 

 

Господарськи засоби для 

прання і миття – мийні 

засоби, засоби для чищення, 

засоби для чищення і миття  

автомобілів 

39830000-9                                

Продукція для 

чищення 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

605,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Господарськи засоби для 

прання і миття – мийні 

засоби, засоби для чищення, 

засоби для чищення і миття 

автомобілів 

39830000-9                                

Продукція для 

чищення 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

4464,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

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 

Липень 

2017 року 

 

Моторні та трансмісійні 

оливи, гідравлічні та 

антикорозійні оливи, 

гальмівні рідини, 

трансмісійні мастила 

09210000-4                        

Мастильні засоби  

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

440,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Автозапчастини 

 

34330000-9                                 

Запасні частини до 

вантажних 

транспортних засобів, 

фургонів та легкових 

автомобілів 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Липень 

2017 року 

 

Автозапчастини: тормозні 

колодки, наконечник 

рульової тяги 

 

34330000-9                                 

Запасні частини до 

вантажних 

транспортних засобів, 

фургонів та легкових 

автомобілів 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

630,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 



Валики  для фарбування 

 

39220000-0                                

Кухонне приладдя 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

9,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Будівельні матеріали - фарби 

та емалі  

 

44110000-4                 

Конструкційні 

матеріали 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

8335,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 

 

Будівельні матеріали - фарби 

та  розчини будівельні, 

рубероїд та інше  

 

44110000-4                 

Конструкційні 

матеріали 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

5955,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Драбини, клейкі стрічки, 

скотч, стрічка малярна, 

стрічка ізоляційна   

 

44420000-0                        

Будівельні товари 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 

 

Фолія, стрічка малярна 44420000-0                        

Будівельні товари 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

119,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Драбини, клейкі стрічки, 

скотч, стрічка малярна, 

стрічка ізоляційна   

 

44420000-0                        

Будівельні товари 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

381,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

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 

Червень 

2017 року 

 

Кріпильні деталі – дюбеля, 

саморізи 

44530000-4                                   

Кріпильні деталі   

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

22,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

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 

473,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Мастики, шпаклівки, за-

мазки та розчинники лаків та 

фарб, розріджувачі 

 

44830000-7                                   

Мастики, шпаклівки, 

замазки та розчинники 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 

 

Піна монтажна, ґрунтовка, 

шпаклівка 

 

44830000-7                                   

Мастики, шпаклівки, 

замазки та розчинники 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

259,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Мастики, шпаклівки, замазки 

та розчинники лаків та фарб, 

розріджувачі 

 

44830000-7                                   

Мастики, шпаклівки,          

замазки та розчинники 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

1116,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

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 

0 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

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 

419,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 



Реле, лампові патрони, вилки 

та розетки 

 

31220000-4                                   

Елементи 

електричних схем 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 

 

Розетки, рамка електрична 31220000-4                                   

Елементи 

електричних схем 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

180,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Робочі рукавиці, рукавиці 

гумові  

 

18140000-2                                

Аксесуари до 

робочого одягу 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 

 

Перчатки 18140000-2                                

Аксесуари до 

робочого одягу 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

80,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Робочі рукавиці, рукавиці 

гумові  

 

18140000-2                                

Аксесуари до 

робочого одягу 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

235,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Обов’язкове особисте 

страхування водіїв від 

нещасних випадків на 

транспорті, обов’язкове 

страхування цивільно-

правової відповідальності 

власників наземних тран-

спортних засобів, страху-

вання членів добровільної 

пожежної дружини 

66510000-8                                                   

Страхові послуги 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

0 Допорогові 

закупівелі 

Травень 2017 

року 

 

Страхування членів 

добровільної пожежної 

дружини 

66510000-8                                                   

Страхові послуги 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

700,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Обов’язкове особисте 

страхування водіїв від 

нещасних випадків на 

транспорті, обов’язкове 

страхування цивільно-

правової відповідальності 

власників наземних тран-

спортних засобів, страху-

вання членів добровільної 

пожежної дружини 

66510000-8                                                   

Страхові послуги 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

1130,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

 

 
Затверджений рішенням тендерного комітету «___» серпня 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 

Марки 22410000-7                                

Марки 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 

 

Марки 22410000-7                                

Марки 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

467,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Друковані на замовлення 

бланки, картки, журнали 

та інше 

22820000-4                               

Бланки 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

4743,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Конверти 30190000-7 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

27,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Клеї різні  24910000-6 

Клеї 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 

 

Клеї обойний 24910000-6 

Клеї 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

58,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Клеї різні  24910000-6 

Клеї 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

442,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Стрічка малярна   44420000-0 

Будівельні товари 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

189,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Драбини, клейкі стрічки, 

скотч, стрічка малярна, 

стрічка ізоляційна   

44420000-0 

Будівельні товари 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

301,00 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 

Червень 

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) 

3444,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Послуги автовишки 45510000-5 

Прокат 

підіймальних кранів 

з оператором 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

556,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

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) 

183,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

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) 

1017,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

 


