
Державна установа  
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України»  

 
ЗАТВЕРДЖЕНО: протоколом Комітету конкурсних торгів від 

20.01.2014 р. за № 1  
                               протоколом Комітету з конкурсних торгів від 

27.03.2014 р. за № 2 
                               протоколом Комітету з конкурсних торгів від  
                                     04.07.2014 р. за  № 3 
                               протоколом комітету з  конкурсних торгів  від  
          24.07.2014 р. за № 4 

 
РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2014 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. 

Пара та гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води  

(теплова енергія у гарячій 
воді/парі) 

2271 
Кошти 

державного 
бюджету 

 
Закупівля в 

одного 
учасника 

Січень  
2014 р.   

2. 

Обробляння та розподілення 
води трубопроводами 

(постачання послуг з питної 
води) 

2272 
Кошти 

державного 
бюджету 

 
Закупівля в 

одного 
учасника 

Січень  
2014 р.   

3. Послуги каналізаційні 
(приймання стічних вод) 2272 

Кошти 
державного 

бюджету 
 

Закупівля в 
одного 

учасника 

Січень  
2014 р.   

4. Електрична енергія 2273 
Кошти 

державного 
бюджету 

 
Закупівля в 

одного 
учасника 

Січень  
  2014 р.   

5. Ліки (протитуберкульозні 
препарати) 20 лотів 2220 

Кошти 
державного 

бюджету  
 Відкриті 

торги 
Березень 
2014 р.   



6. 

Продукти хімічні різноманітні 
(реагенти для бактеріологічної 

діагностики туберкульозу)  
8 найменувань 

2220 
Кошти 

державного 
бюджету 

 Відкриті 
торги  

Березень 
2014 р.   

7. 

Фотопластини й фотоплівки, 
плівка для миттєвого друку; 

фотохімікати та фотографічні 
незмішані речовини – 2 лоти 

2220 
Кошти 

державного 
бюджету 

 
Запит 

цінових 
пропозицій 

Червень 
2014 р.   

8. Ліки (наркотичні препарати) 
8 найменувань 2220 

Кошти 
державного 

бюджету 
 

Запит 
цінових 

пропозицій 

Липень 
2014 р.   

9. 

Препарати фармацевтичні, інші 
(реагенти діагностичні для 
лабораторій Інституту – 8 

лотів) 

2220 
Кошти 

державного 
бюджету  

 Відкриті 
торги 

Липень 
2014 р.   

10. Пестициди та інші агрохімічні 
продукти – 3 лоти 2220 

Кошти 
державного 

бюджету 
 

Запит 
цінових 

пропозицій 

Липень 
2014 р.   

11. 

Провітаміни, вітаміни й 
гормони; глікозиди та 
алкалоїди рослинного 

походження та їхні похідні; 
антибіотики – 2 найменування 

2220 
Кошти 

державного 
бюджету 

 
Запит 

цінових 
пропозицій 

Липень 
2014 р.   

12. 
Інструменти і прилади медичні, 

хірургічні та стоматологічні 
(2 лоти) 

2220 
Кошти 

державного 
бюджету 

 
Запит 

цінових 
пропозицій 

Серпень 
2014 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)     


	ЗАТВЕРДЖЕНО: протоколом Комітету конкурсних торгів від 20.01.2014 р. за № 1
	протоколом Комітету з конкурсних торгів від 27.03.2014 р. за № 2
	протоколом Комітету з конкурсних торгів від
	04.07.2014 р. за  № 3
	протоколом комітету з  конкурсних торгів  від
	24.07.2014 р. за № 4
	РІЧНИЙ ПЛАН закупівель на 2014 рік
	Примітка

