ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ/
річний план закупівель, що здійснюється без проведення
її реї це,щур за. ку оі вл і.
на 2015 рік

(зі змінами)

Знаїут’я нська центральні а районна л ікарн я, код за Є ДРПОУ 01995060
(найменування замовника, код за ЄДРІЮУ)

Предмет закупівлі

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок про веденн.я
процедури
закупівлі.

3

4

5

б

221.0

295 000,00 гри.
(Двісті де в "яноето п ’ять
тисяч гри.)

Запит цінових
пропозицій

Грудень 2014 року

Головний розпорядник
.Знам ганська
рай держадміні стр ац Ія

П'Х

828 800,00 грн.
(Вісімеот двадцять ві сім.
тисяч вісімсот грн.)

Переговорна
процедура

Код КЕКВ
(для
бюджетних.
коштів)

1

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
Код 19.20.2

Еи ергі я електричн а
Код 35.1 і. І

•'7

Примітки

Головний розпорядник
Грудень 2014 року
. Зналгямська
райдержадмінісірація

І аз природний, скраплений або в газоподібному
стані
Код 06.20.1

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні
(20.59.52-10.00
Реагенти
діагностичні
або
л аборато рн і б агатоск ладові, зокрема п агіір,
просочен и й чи покритий ді агности чий ми чи
лабораторними реагентами. (Лот 1 - реактиви, лот
2 цитотести, лот і - реактиви на гематологічний
аналізатор В..Т - 7600, лот 4 - реактиви для
гістологічного дослідження)

10.71.1..вироби хлібобулочні, кондитерські та
кулі нари і. боро ишяні, нетривало го зберігай ня
(10.71.11 - 00.90 - вироби хлібобулочні,
нетривалого зберігання інші (хліб пшеничний) )

2274

1 300 000,00 грн.
(Один мільйон триста
тисяч грн.)

Переговорна
процедура

Грудень 2014 року

Головний розпорядник
- Знам’янська
райдержадміністрація

2220

150 000,00 грн,
(Сто п ’ятдесят тисяч грн.)
з ГІДВ

Запит цінових
пропозицій

4.1 ст. 35 ЗУ «Про
здійснення
державних
Червень 2015 року
закупівель»

2230

80 000,00 грн.
(Вісімдесят тисяч грн.
00 коп.)

Запит цінових
пропозицій

4.1 ст. 35 ЗУ «Про
здійснення
державних
Червень 2015 року
закупівель»

22.23,1 Вироби пластмасові для будівниці
лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не
пластикові (22.23.14-50.00 - Двері, вікна й
рами віконні та пороги для дверей,
пластмасові,
22.23,14»
70.00- Підвіконня, жалюзі та подібні вироби і
їхні частини, пластмасові, 22.23.15-00.00 Лінолеум і покриви на підлогу тверді, не
пластмасові, тобто еластичні покриви на
підлогу, зокрема вініл, лінолеум і подібні
вироби, 2.2,23.19-50,00 - Фітинги та кріпильні
комплекти, призначені для постійного
встановлення, пластмасові)
(Лот 1 -22.23.14-50.00 - Двері, вікна й рами

пі

210

120 000,00 грн,
(Сто двадцять тисяч гри.
00 коп.)

Запит цінових
пропозицій

4.1 от. 35 ЗУ «Про
Липень 2015 року здійснення державних
закупівель»

віконні та пороги для дверей, пластмасові.
202.23.14-70.00- Підвіконня, жалюзі та подібні
вироби і їхні частини, пластмасові; Лот 2 22.23.15-00.00 - Лінолеум і покриви на підлогу
тверді, не пластмасові, тобто еластичні
покриви на підлогу, зокрема вініл, лінолеум і
подібні вироби; 22.23.19-50.00 Фітинги та
кріпильні
комплекти,
призначені
для
постійного встановлення, пластмасові}

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07 серпня.і
"оловннй лікар Муравський І,Б.
Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

(ініціали та прізвище)

Економіст Маханько В. О.
(ініціали, та прізвище)

