
ДОДАТОК 

ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2016 рік 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» 

Оболонського району м. Києва 

ЄДРПОУ 05494828 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги щодо обробляння даних, розміщування 

інформації на веб-вузлах, щодо програмного 

застосування та інші послуги щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною інфраструктурою 

(63.11.1) (Послуги використання платного сервісу 

"Кабінет замовника" на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань державних 

закупівель) 

2610 

1080,00 

(одна тисяча вісімдесят 

гривень 00 коп.) 

- - 1080,00 

Послуги щодо поховання та кремації (96.03.11) 

(Послуги з перевезення та утилізації відходів 

медичного походження) 

2610 

19600,00 грн. 

(дев’ятнадцять тисяч шістсот 

гривень 00 коп.) 

- - 19600,00 

Обробляння та розподіляння води трубопроводами 

(36.00.2) 

(Постачання холодної води) 

2610 

55829,00 грн. 

(п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот 

двадцять дев’ять гривень 00 

коп.) 

- - 55829,00 

Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устаткування (33.13.1) 

(Послуги з технічного обслуговування вузлів обліку 

теплової енергії, теплових пунктів, МІПТ) 

2610 

19100,00 грн. 

(дев’ятнадцять тисяч сто 

гривень 00 коп.) 

- - 19100,00 

Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки 

неорганічні (20.13.2) 

(Дезинфікаційний засіб «ДЕЗхлор». Набір для 

пригодовування азоперамової проби) 

2610 

89000,00 грн. 

(вісімдесят дев’ять тисяч 

гривень 00 коп.) 

- - 89000,00 



Продукція друкована, інша (58.19.19) 

(Спеціальні рецептурні бланки форми №3) 
2610 

190,00 грн. 

(сто дев’яносто гривень 00 

коп.) 

- - 190,00 

Послуги підприємств щодо перевезення безпечних 

відходів (38.11.6) 

(Послуги з вивезення твердих побутових відходів) 

2610 

13728,00 грн. 

(тринадцять тисяч сімсот 

двадцять вісім гривень 00 коп.) 

- - 13728,00 

Ремонтування та технічне обслуговування 

підіймального та вантажного устаткування (33.12.1) 

(Послуги з обслуговування ліфтів) 

2610 

10280,27 грн. 

(десять тисяч двісті вісімдесят 

гривень 27 коп.) 

- - 10280,27 

Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні 

(20.14.7) 

(Спирт етиловий медичний)  

2610 

10982,69 грн. 

(десять тисяч дев’ятсот 

вісімдесят дві гривні 69 коп.) 

- - 10982,69 

Послуги щодо прання та хімічного чищення 

текстильних і хутрових виробів (96.01.1) 

(Прання прямої та фасонної білизни) 

2610 

14559,00 грн. 

(чотирнадцять гривень п’ятсот 

п’ятдесят дев’ять гривень 00 

коп.) 

- - 14559,00 

Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н. в. і. у. 

(20.13.6) 

(Дезоксін. Пероксид водню 50%) 

2610 

83168,00 грн. 

(вісімдесят три тисячі сто 

шістдесят вісім гривень 00 

коп.) 

- - 83168,00 

Послуги щодо очищування, інші (81.29.1) 

(Послуги з виконання дератизаційних робіт) 
2610 

1570,00 грн. 

(одна тисяча п’ятсот сімдесят 

гривень 00 коп.) 

- - 1570,00 

Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний 

бензин (19.20.2) 

(Бензин А-95) 

2610 

20796,00 грн. 

(двадцять тисяч сімсот 

дев’яносто шість гривень 00 

коп.) 

- - 20796,00 

Препарати фармацевтичні, інші (21.20.2) 

(Реактиви лабораторні ) 
2610 

187172,53 грн. 

(сто вісімдесят сім тисяч сто 

сімдесят дві гривні 53 коп.) 

- - 187172,53 

Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування (71.20.1) 

(Повірка засобів вимірювальної техніки-манометри) 

2610 

975,00 грн. 

(дев’ятсот сімдесят п’ять 

гривень 00 коп.) 

- - 975,00 

Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого 

друку; фотохімікати та фотографічні незмішані 

речовини (20.59.1) 

(Рентгенплівка, проявник, фіксаж) 

2610 

99262,00 грн. 

(дев’яносто дев’ять тисяч 

двісті шістдесят дві гривні 00 

коп.) 

- - 99262,00 

Послуги щодо консультування стосовно систем і 2610 480,00 грн. - - 480,00 



програмного забезпечення (62.02.2) 

(Супровід програми та бази даних "Облік медичних 

кадрів України") 

(чотириста вісімдесят гривень 

00 коп.) 

Послуги щодо страхування майна від пожежі та 

інших небезпек (65.12.4) 

(Страхування приміщень загальними площами 

1228,6 та 2312,28 кв.м.) 

2610 
1000,00 грн. 

(одна тисяча гривень 00 коп.) 
- - 1000,00 

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 

стоматологічні (32.50.1) 

(Шприці, одноразові системи) 

2610 

98540,00 грн. 

(дев’яносто вісім тисяч п’ятсот 

сорок гривень 00 коп.) 

- - 98540,00 

Аварійний капітальний ремонт приміщень по вул.. 

Л.Гавро, 26 
2610 

137890,00 грн. 

(сто тридцять сім тисяч 

вісімсот дев’яносто гривень 00 

коп.) 

- - 137890,00 

Тканини бавовняні,  для виготовлення медичної 

марлі, бандажів і перев'язувальних матеріалів 

(13.20.2) 

(Вата, відріз марлевий, бинти, пов’язка сорбційна) 

2610 

97900,00 грн. 

(дев’яносто сім тисяч 

дев’ятсот гривень 00 коп.) 

- - 97900,00 

Молоко та вершки, рідинні, оброблені (10.51.1) 

(Молоко питне пастеризоване, 2,5% жирності, в 

поліетиленовому пакеті по 1л.) 

2610 

71200,00 грн. 

(сімдесят одна тисяча двісті 

гривень 00 коп.) 

- - 71200,00 

Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування (71.20.1) 

(Послуги з повірки медобладнання відділення 

функціональної діагностики) 

2610 

6188,16 грн. 

(шість тисяч сто вісімдесят 

вісім гривень 00 коп.) 

- - 6188,16 

Послуги в сфері охорони здоров’я, інші (86.90.1) 

(Проведення індивідуального дозиметричного 

контролю персоналу категорії «А» (8 осіб, 1 раз в 

квартал протягом року) 

2610 

2595,41 грн. 

(дві тисячі п’ятсот дев’яносто 

п’ять гривень 41 коп.) 

- - 2595,41 

Послуги щодо страхування майна від пожежі та 

інших небезпек (65.12.4) 

(2 договори страхування нежитлових орендованих 

приміщень площами: 140,00 кв.м. та 829,50 кв.м.). 

2610 

1899,62 грн. 

(одна тисяча вісімсот 

дев’яносто дев’ять гривень 62 

коп.) 

- - 1899,62 

Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування (71.20.1) 

(Послуги з метрологічної повірки медобладнання 

відділення функціональної діагностики) 

2610 

8656,56 грн. 

(вісім тисяч шістсот п’ятдесят 

шість гривень 56 коп.) 

- - 8656,56 

Ремонтування та технічне обслуговування 2610 9026,43 грн. - - 9026,43 



електронного й оптичного устаткування (33.13.1) 

(Послуги з ремонту флюорографа (заміна 

електродвигуна) 

(дев’ять тисяч двадцять шість 

гривень 43 коп.) 

Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацеталі та напівацеталі 

органічні; сполуки органічні, інші (20.14.6) 

(Екомент Форте) 

2610 

95400,00 грн. 

(дев’яносто п’ять тисяч 

чотириста гривень 00 коп.) 

- - 95400,00 

Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні галогено-, 

сульфо-, нітрони нітрозопохідні; спирти жирні 

технічні (20.14.2) 

(Манорм, Медіоцид, Пелесепт) 

2610 

94590,00 грн. 

(дев’яносто чотири тисячі 

п’ятсот дев’яносто гривень 00 

коп.) 

- - 94590,00 

Послуги щодо страхування від нещасних випадків і 

страхування здоров'я (65.12.1) 

(Проведення обов’язкового страхування 273 

медичних працівників та інших осіб на випадок 

інфікування вірусом імунодефіциту людини, 

захворювання на вірусний гепатит) 

2610 

1531,39 грн. 

(одна тисяча п’ятсот тридцять 

одна гривня 00 коп.) 

- - 1531,39 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від___________  № ____ 

 

 

 

 

 Голова комітету з конкурсних торгів  _____________  М.А.Яремчук 

 

 

 

 Секретар комітету з конкурсних торгів  _____________  Н.А.Шміголь 

 


