
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 

Серпень 

2017 року 

 

Друковані на замовлення 

бланки, картки, журнали 

та інше 

22820000-4                               

Бланки 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

4743,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Периферійне обладнання 

– принтери; пристрої для 

зберігання та зчитування 

даних - комп’ютерні 

запам’ятовувальні 

пристрої, носії інформації,  

пристрої для читання 

та/або запису інформації, 

флеш-накопичувач; носії 

інформації -  компакт-

диски (CD), універсальні 

цифрові диски (DVD), 

зовнішні 

запам’ятовувальні 

пристрої,  флеш-пам’ять , 

USB-накопичувачі, 

принтери, клавіатур; 

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 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 

 

Периферійне обладнання 

– принтери; пристрої для 

зберігання та зчитування 

даних - комп’ютерні 

запам’ятовувальні 

пристрої, носії інформації,  

пристрої для читання 

та/або запису інформації, 

флеш-накопичувач; носії 

інформації -  компакт-

диски (CD), універсальні 

цифрові диски (DVD), 

зовнішні 

запам’ятовувальні 

пристрої,  флеш-пам’ять , 

USB-накопичувачі, 

принтери, клавіатур; 

частини, аксесуари та 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

5300,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 



приладдя до комп’ютерів - 

материнські плати, миші 

комп’ютерні, комп’ютерні 

аксесуари та приладдя  

 

Рекламні  послуги  

 

79340000-9 

Рекламні та 

маркетингові 

послуги 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

1553,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 

 

Рекламні  послуги  

 

79340000-9 

Рекламні та 

маркетингові 

послуги 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

1458,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

 Послуги з організації 

культурних заходів 

79950000-4 

Послуги з 

організації  

виставок, ярмарок і 

конгресів 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

0 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

 Послуги з організації 

культурних заходів 

79950000-4 

Послуги з 

організації  

виставок, ярмарок і 

конгресів 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

482,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

 

 
Затверджений рішенням тендерного комітету «___» вересня 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 

Швидкозшивачі, теки, 

теки з файлами, лотки для 

паперів 

22850000-3 

Швидкозшивачі та 

супутнє приладдя 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

195,00 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 

1925,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Валік 39220000-0                              

Кухонне приладдя, 

товари для дому та 

господарства і 

приладдя для 

закладів 

громадського 

харчування 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

37,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Будівельні матеріали - 

фарби та розчини 

будівельні, рубероїд та 

інше Конверти 

44110000-4 

Конструкційні 

матеріали 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

2252,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Фарба та інші матеріали 

для ремонту  

44110000-4 

Конструкційні 

матеріали 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

3666,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Настільні калькулятори 30140000-2 

Лічильна та 

обчислювальна 

техніка 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

285,00 Допорогові 

закупівелі 

Березень 

2017 року 

 

Калькулятор настільний 30140000-2 

Лічильна та 

обчислювальна 

техніка 

 

2210 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

105,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 

Ремонт електродрелі 50530000-9 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування  

техніки 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

971,00 Допорогові 

закупівелі 

Серпень 

2017 року 

 

Ремонт електротримера       50530000-9 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування  

техніки 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

1769,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 

 



Послуги з обробки даних 

та видачі комплекту: 

сертифікат відкритого 

ключаелектронного 

цифрового підпису та 

шифрування підпису 

79130000-4 

Юридичні послуги, 

пов’язані з 

оформленням і 

засвідченням 

документів 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 

 

Обробка даних та видача 

сертифікату відкритого 

ключа ЕЦП 

72310000-1 

Послуги з обробки 

даних 

2240 

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальних) 

838,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 

 

 

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

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 


