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ЗАТВЕРДЖЕНО: протоколом Комітету конкурсних торгів від 

13.12.2012 р. за № 1 
                           протоколом Комітету з конкурсних торгів від   

21.03.2013 року № 2 
                          протоколом Комітету з конкурсних торгів від     

22.05.2013 року № 3 
                           протоколом Комітету з конкурсних торгів від 

25.07.2013 р. № 4 
РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2013 рік 

 
ЄДРПОУ 02011964 

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  
 

№ з/п Предмет 
закупівлі 

Код КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів 

Джерело 
фінансування 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

грн. з ПДВ 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), 
яких планується 

залучити до 
підготовки  

документації 
конкурсних торгів 

(запиту цінових 
пропозицій, 

кваліфікаційної 
документації) 

Примітка 

 1  2  3 4  5 6  7  8 

1 
Препарати лікарські 

(протитуберкульозні препарати 
- 17 найменувань) 

 
2220 

Кошти 
державного 

бюджету 
 

 
Відкриті 

торги 
 

Грудень 2012 р.   

2. 
Препарати лікарські 

(протитуберкульозні препарати 
– 2 лоти) 

2220 
Кошти 

державного 
бюджету 

 Відкриті 
торги Грудень 2012 р.   

3. Постачання теплової енергії у 
гарячій воді/парі 2271 

Кошти 
державного 

бюджету 
 

Закупівля в 
одного 

учасника 
Січень 2013 р.   

4. Послуги з розподілу води 2272 
Кошти 

державного 
бюджету 

 
Закупівля в 

одного 
учасника 

Січень 2013 р.   

5. Постачання електроенергії 2273 
Кошти 

державного 
бюджету 

 
Закупівля в 

одного 
учасника 

Січень 2013 р.   



6. Гази промислові  
(кисень медичний рідкий) 2220 

Кошти 
державного 

бюджету 
 

Запит 
цінових 

пропозицій 
Січень 2013 р.   

7. 

Фотопластинки й фотоплівки, 
плівка для миттєвого друку; 

фотохімікати та фотографічні 
незмішані речовини 

2220 
Кошти 

державного 
бюджету 

 
Запит 

цінових 
пропозицій 

Березень 2013 р.   

8. Продовження реконструкції 
пральні Інституту  3210 

Кошти 
державного 

бюджету 
 Відкриті 

торги Травень 2013 р.   

9. Капітальний ремонт  3210 
Кошти 

державного 
бюджету 

 Відкриті 
торги Червень 2013 р.   

10. 

Реконструкція з розширенням 
харчоблоку та технічне 

переоснащення існуючої 
котельні 

3210 
Кошти 

державного 
бюджету 

 Відкриті 
торги  Липень 2013 р.   

11. 
Інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні –  

6 лотів 
3210 

Кошти 
державного 

бюджету 
 Відкриті 

торги Серпень 2013 р.   

12. 

Машини обчислювальні, 
частини та приладдя до них - 

Програмно – апаратний 
комплекс «Автоматизована 

медична інформаційна 
система» - 1 комплект 

3210 
Кошти 

державного 
бюджету 

 Відкриті 
торги Серпень 2013 р.   

13. 

Устаткування радіологічне, 
елетромедичне та 

електротерапевтичне 
устаткування – 2 лоти 

3210 
Кошти 

державного 
бюджету 

 Відкриті 
торги Серпень 2013 р.   

14. 
Інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні –  

7 лотів 
3210 

Кошти 
державного 

бюджету 
 Відкриті 

торги Серпень 2013 р.   

15. Пестициди та інші агрохімічні 
продукти – 12 лотів 2220 

Кошти 
державного 

бюджету 
 Відкриті 

торги Серпень 2013 р.   

16. 
Ліки – 2 лоти (лот № 1 – 

загально лікарські препарати; 
лот № 2 – інфузійні розчини) 

2220 
Кошти 

державного 
бюджету 

 Відкриті 
торги Серпень 2013 р.   

17. Пара та гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води 2271 

Кошти 
державного 

бюджету 
 

Закупівля в 
одного 

учасника 
Серпень 2013 р.   



18. Енергія електрична 2273 
Кошти 

державного 
бюджету 

 
Закупівля в 

одного 
учасника 

Серпень 2013 р.   

19. 
Інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні – 

 4 лоти 
3210 

Кошти 
державного 

бюджету 
 

Запит 
цінових 

пропозицій 
Серпень 2013 р.   

20. Препарати фармацевтичні, інші 
– 2 лоти 2220 

Кошти 
державного 

бюджету 
 

Запит 
цінових 

пропозицій 
Серпень 2013 р.   

 
Голова комітету з конкурсних торгів    Кучугура – Кучеренко Л.В.  _______________ 
                                                                         (прізвище, ініціали)                                             (підпис)                М. П.  
Секретар комітету з конкурсних торгів Маєвський Б.П.   _______________ 
                                                                      (прізвище, ініціали)                       (підпис)     
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