
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2015 рік

очікувана вартість яких є нижчою від сум, які підлягають проведенню торгів за державні кошти (без застосування Закону "Про
здійснення державних закупівель")

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМИ України

код ЕДРПОУ 02011893

Предмет закупівлі
код КЕКВ (для 

бюджетних 
установ)

Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок 
проведення 

процедури закупівлі
Примітки

1 2 3 4 5 6
Код ДК 016-2010: 21.10.53 Глікозиди, алкалоїди 
рослинного походження, їхні солі, ефіри, естери 

та інші похідні)
(наркотичні засоби, психотропні речовини та 

прекурсори)

2220
54 137,15 грн. (п’ятдесят чотири тисячі сто тридцять сім 

гривень 15 копійок) в т.ч. ПДВ - 3 546,85 грн. (три тисячі 
п’ятсот сорок шість гривень 85 копійок)

січень 2015 Договір на 
поточний рік

Код ДК 016-2010: 20.14.7. 
Продукти хімічні органічні, основні, 

різноманітні (Спирт етиловий для медичних 
цілей)

2220
99 991,40 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто 

одна гривня 40 копійок) в т.ч. ПДВ - 6 541,49 грн. (шість тисяч 
п'ятсот сорок одна гривня 49 копійок)

січень 2015
Договір на 

поточний рік

КодДК 016-2010: 21.10.6.
Залози та інші органи, екстракти цих речовин та 

інші речовини людського чи тваринного 
походження, н. в. і. у.

2220 4 336,40 грн. (чотири тисячі триста тридцять шість гривень 40 
копійок) без ПДВ

січень 2015 Договір на 
поточний рік

Код ДК 016-2010: 33.12.1 Ремонтування та 
технічне обслуговування машин загальної 

призначеності (технічне обслуговування ліфтів)
2240

24 972,84 грн. (двадцять чотири тисячі дев'ятсот сімдесят дві 
гривні 84 копійки) в т.ч. ПДВ - 4 069,03 грн. (чотири тисячі 

шістесят дев'ять гривень 03 копійки)
січень 2015

Договір на 
поточний рік

Код ДК 016-2010: 33.12.18 Ремонтування та 
технічне обслуговування машин загальної 

призначеності (технічне обслуговування систем 
вентиляції)

2240
24 481,23 грн. (двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят 
одна гривня 23 копійки) в т.ч. ПДВ - 4 080,20 грн. (чотири 

тисячі вісімдесят гривень 20 копійок)
січень 2015

Договір на 
поточний рік

КодДК 016-2010: 38.11.2.
Збирання комунальних безпечних відходів, 

непридатних для вторинного використовування 
(оренда сміттєвих контейнерів)

2240
600,00 грн. (шістсот гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ - 100,00 

грн. (сто гривень 00 копійок) січень 2015 Договір на 
поточний рік

К одД К 016-2010: 38.11.2.
Збирання комунальних безпечних відходів, 

непридатних для вторинного використовування 
(послуги по видаленню твердих відходів- 

вевезення побутового сміття)

2240
15 600,00 грн. (п'ятнадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок) в 
т.ч. ПДВ - 2 600,00 грн. (дві тисячі шістсот гривень 00 копійок) січень 2015 Договір на 

поточний рік



Предмет закупівлі
код КЕКВ (для 

бюджетних 
установ)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок 
проведення 

процедури закупівлі
Примітки

1 2 3 4 5 6
Код ДК 016-2010: 33.12.1 Ремонтування та 
технічне обслуговування машин загальної 

призначеності (технічне обслуговування КВПіА 
та ремонт обладнання (теплолічильник)

2240 1 560,27 грн. (одна тисяча п'ятсот шістдесят гривень 27 копійок) 
в т.ч. ПДВ - 260,58 грн. (двісті шістдесят гривень 58 копійок)

січень 2015 Договір на 
поточний рік

Код ДК 016-2010: 86.90.1. 
Послуги у сфері охорони здоров'я, інші 

(лабораторні дослідження)
2240

2 687,96 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят сім гривень 96 
копійок) в т.ч. ПДВ - 447,99 грн. (чотириста сорок сім гривень 

99 копійок)
січень 2015 Договір на 

поточний рік

Код ДК 016-2010: 86.90.1 
Послуги у сфері охорони здоров"я, інші (послуги 

спеціалізованого санітарного транспорту)
2240 3 700,00 грн. (три тисячі сімсот гривень 00 копійок) без ПДВ січень 2015

Договір на 
поточний рік

Код ДК 016-2010: 69.10.1. 
Послуги юридичні

2281
(2240)

21 672,00 грн. (двадцять одна тисяча шістсот сімдесят дві гривні 
00 копійок) без ПДВ

січень 2015 Договір на 
поточний рік

КодДК 016-2010: 61.10.1.
Послуги щодо передавання даних і повідомлень 

(телекомунікаційні послуги)

2281
(2240)

24 481,21 грн. (двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят 
одна гривня 23 копійки) в т.ч. ПДВ - 4 080,20 грн. (чотири 

тисячі вісімдесят гривень 20 копійок)
січень 2015

Договір на 
поточний рік

К одД К 016-2010: 63.12.1.
Послуги щодо обробляння даних, розміщування 
інформації на веб-вузлах та суміжні послуги; веб- 

портали

2281
(2240)

1 080,00грн. (одна тисяча вісімдесят гривень 00 копійки) в т.ч. 
ПДВ - 180,00 грн. (сто вісімдесят гривень 00 копійок) січень 2015

Договір на 
поточний рік

Затверджений рішенням
комітету з конкурсних торгів від

Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету з конкурсних торгів

№ 1-ЗДРП

М.І. ЛУТАИ 

Л.П.ГРИНЕНКО


