
Додаток до річного 
плану закупівель на 2015 р. 

Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на І квартал 2015 року. 

Комунальний заклад «Обласний дитячий санаторій «Пролісок» Чернігівської обласної ради», ЄДРПОУ 31948473 

Предмет закупівлі 
Код КЕКВ 
(для бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
Паливо рідинне та газ, оливи мастильні код ДК 016-2010 19.20.2 2210 34500,00 

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів ДК 016-2010 
20.41.3 

2210 6580,00 в т.ч.4080,00 
кред. заборг 

Лампи та світильники ДК 016-21010 27.40.2 2210 700,00 

Журнали регістраційні, бухгалтерські книги, скорозшивачі, формуляри 
та інші канцелярські вироби паперові чи картонні 17.23.1 

2210 5411,00 в т. ч.2211,00 
кред. заборг 

Білизна постільна ДК 016-2010 13.92.1 2210 2044,00 

Мітли та щітки ДК 016-2010 32.91.1 2210 750,00 

Вироби пластмасові тази, корзини ДК 016-2010 22.29.2 2210 1050,00 

Фарби та лаки на основі полімерів ДК 016-2010 20.30.1 2210 1765,00 вт . ч.1765,00 
кред. заборг. 

Продукція фармацевтична основна: 
Кислота саліцилова, ацетилсаліцилова кислота, їхні солі та естери 
21.10.1, лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та гідроксиди 
амонію четвертинні; фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й солі з цих 
речовин 21.10.2, провітаміни, вітаміни й гармони; глікозиди та алкалоїди 
рослинного походження та їхні похідні; антибіотики 21.10.5 

2220 

9200,00 

Препарати фармацевтичні: ліки 21.20.1, препарати фармацевтичні, інші 
21.20.2. 

2220 10000,00 

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні 32.50.1 2220 2400,00 

Песцециди та інші агрохімічні продукти (дезінфікуючі засоби) 2220 5000,00 

М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин 
родини конячих, свіже чи охолоджене ДК 016-2010 10.11.1 2230 39200,00 

Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней 10.11.2 2230 4290,00 



Послуги стаціонарного телефонного зв'язку- доступ і користування 
61.10.1 

2240 
2379,00 

вт . ч.578,91 
кред. заборг. 

Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування 
33.14.1 

2240 
10449,00 

в т. ч.4049,34 
кред. заборг. 

Послуги, щодо страхування не пов'язані зі страхуванням життя, інші 
65.12.9 

2240 3400,00 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного 
забезпечення 62.02.2 

2240 840,00 

Прання та хімічне чищення (прання постільної білизни) 96.01.1 2240 7200,00 

Послуги щодо очищення, інші. 81.29.1 
Послуги дезінсекції і знищення шкідників 81.29.11 
Послуги саніторної обробки приміщень 81.29.13 

2240 3642,00 в т. ч.2052,02 

кред. заборг. 

Послуги за перезарядку вогнегасників 2240 1249,00 

Послуги при проведені технічного огляду транспортних засобів 
45.20.1 

2240 870,00 в т. ч.230,00 

кред. заборг. 
Послуги автокрану при ремонті глибинної скважини забору води 2240 
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 35.30.1 2271 98740,00 

Енергія електрична 35.11.1 2273 72600,00 

Послуги освітянські, інші н.в. і. у. ДК 016-2010 85.59.1 2282 2000.0С вт . ч.1620,00 
кред. заборг. 


