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Р1ЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПIВЕЛЬ 31 31УПНАМИ 
на 2017 pile

Комунальний заклад «Днш ровський центр первинноУ медико-санггарноУ допомоги №3 »
еДРПОУ 37899762

КодКЕКВ
Г1 . . 1 (для Предмет закушвл! | бюджетних 

коптив)

Оч1кувана варт!сть закушвл! грн. (в Процедура 
т.ч.ПДВ) закгу 11 iBjii

Ор1ентовний 
початок 

проведения 
процедури 
закушвл1

При мглси

1 2 3 4 5 6

ДК 0 16-2010 "86.90.1 Послуги у ccjjepi охорони здорова, шип (послуги спешал1зованного 
саштарного транспорту" (ДК 021-2015 "85100000-0 Послуги у ccjiepi охорони здорова") 2240 997 752,38

дев’ятсот девяносто 
ciM тис. амсот 

п'ятдесят дв1 грн. 38 
коп

переговорна 
процедура 
закуп i вл i

Грудень 2016

ДК 021-2015 "09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукщя" 2271 999 590,82
дев'ятсот девяносто 
дев'ять тис. п'ятсот 

девяносто грн. 82 коп.

переговорна
процедура
закутвл!*

Очень 2017

ДК 021-2015 "09310000-5 Електрична енерпя"

V

2273 354 570,00
триста п'ятдесят 

чотири тис. п'ятсот 
Дмдесят грн. 00 коп.

переговорна
процедура
закутвл1

Очень 2017

ДК 021-2015 "33600000-6 Фармацевтична продукщя" 2282 1 333 306,00

один мшьйон триста 
тридцять три тисяч1 
триста плеть грн. 00 

коп.

В1*дкрит1
торги

Лютий 2017, 
Серпень 2017

ДК 021-2015 "33600000-6^31а5маи£втична продукщя" 2282 159 186,00
сто п'ятдесят дев'ять 
тисяч сто в1с1мдесят 

плеть грн. 00  коп.

вщкрит1
торги Лютий 2017 додатков1

асигнування
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Р1ЧНИЙ ПЛАН ЗАКУШВЕЛЬ 31 ЗМ1НАМИ 
на 2016 piK

КОМУНАПЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПЕРВИНН01 МЕДИКО- 
САНГГАРНО) ДОПОМОГИ №3", код ОДРЛОУ 37899762

Предмет закуп1вл1

Код КЕКВ 
(для

бюджетних
кошЛв)

Оч1кувана вартють закуНвл1 
грн. ( в т.ч.ПДВ)

Процедура
закуНвл1

Ор1ентовний
початок

проведения
процедури
закуп1вл1

ПримЕки

1 2 3 4 5 6

ДК 016-2010 "86.90.1 Послуги 
у сфер1 охорони здоровя, iHLUi 
(послуги спец1ал1зованного 
санЕарного транспорту) (ДК 
021-2015 "85100000-0 Послу™ 
у ccf>epi охорони здоровя")

2240 1193306,40

один млн. сто 
девяносто три 

тис. триста 
LUiCTb грн. 40 

коп

переговорна
процедура
закуп1вл1

Грудень 2015

ПЦ оч1куваН 
кошториа-ii 

призначення 
2016 року

ДК 016-2010 "35.30.1 Парата 
гаряча вода; постачання пари 
та гарячоТ води" (ДК021-2015 
"09323000-9 Централ1зованне 
опалення”)

2271 1120800,00

один млн. сто 
двадцять тис. 

BiciMcoT грн. 00 
коп.

переговорна
процедура
закуп!вл1

Труден ь 2015

Пщ оч1куван1 
кошторисы 

призначення 
2016 року

ДК 016-2010 "35.30.1 Парата 
гаряча вода; постачання пари 
та гарячоТ води” (ДК021-2015 
"09323000-9 Централ1зованне 
опалення")

2271 209 041,85
flBicTi девять 

тис. сорок одна 
грн. 85 коп.

переговорна
процедура
закуНвл!

Листопад
2016

П'щ кошторисж 
призначення 

2016 року
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