
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2015 рік

очікувана вартість яких є нижчою від сум, які підлягають проведенню торгів за державні кошти (без застосування Закону "Про
здійснення державних закупівель")

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМИ України

код ЕДРПОУ 02011893

Предмет закупівлі
код КЕКВ (для 

бюджетних 
установ)

Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок 
проведення 

процедури закупівлі
Примітки

1 2 3 4 5 6

Код ДК 016-2010: 58.19.1 Послуги щодо 
видавання друкованої продукції, інші

2210 35 371,00 грн. (тридцять п'ять тисяч триста сімдесят 
одна гривня 00 копійок) без ПДВ

*Чґ вересень 2015

Кількість товару або 
обсяг виконання робіт 

чи надання послуг 
21 205 шт.

Код ДК 016:2010 - 27.51.2 Прилади електричні 
побутові, інші, н. в. і. у.

2210
870,00 грн. (вісімсот сімдесят гривень 00 копійок) в 
т.ч. ПДВ -  145,00 грн. (сто сорок п'ять гривень 00 

копійок

«г*

вересень 2015 Згідно специфікації

Код ДК 016-2010: 27.12.1 Апаратура електрична 
для комутації чи захисту електричних кіл на 

напругу більше ніж 1000 В
2210

564,00 грн. (п'ятсот шістдесят чотири гривні 00 
копійок) в т.ч. ПДВ - 94,00 грн. (дев'яносто чотири 

гривні 00 копійок)
вересень 2015

Кількість товару або 
обсяг виконання робіт 

чи надання послуг 
20 шт.

Код ДК 016-2010: 27.33.1 Пристрої 
електромонтажні

2210
2 553,00 грн. (дві тисячі п'ятсот п'ятдесят три гривні 

00 копійок) в т.ч. ПДВ - 425,50 грн. (чотириста 
двадцять п'ять гривень 50 копійок)

вересень 2015

Кількість товару або 
обсяг виконання робіт 

чи надання послуг 
197 шт.

Код ДК 016-2010: 27.40.1 Лампи розжарювання 
та газорозрядні електричні; лампи дугові

2210
7 980,00 грн. (сім тисяч дев'ятсот вісімдесят гривень 
00 копійок) в т.ч. ПДВ - 1 330,00 грн. (одна тисяча 

триста тридцять гривень 00 копійок)
вересень 2015

Кількість товару або 
обсяг виконання робіт 

чи надання послуг 
20 шт.

Код ДК016-2010: 25.72.1 Замки та завіси 2210 72,65 грн. (сімдесят дві гривні 65 копійок) без ПДВ вересень 2015

Кількість товару або 
обсяг виконання робіт 

чи надання послуг 
1 шт.
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Код ДК 016:2010 - 19.20.23 Оливи мінеральні 
легкі, легкі дистиляти, н. в. і. у.(оливи моторні)

2210
2 838,00 грн. (дві тисячі вісімсот тридцять вісім 

гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ -  473,00 грн. 
(чотириста сімдесят три гривні 00 копійок)

вересень 2015 Згідно специфікації

Код ДК 016:2010 - 14.19.1 - Одяг, дитячий, 
спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та 

деталі одягу, трикотажні
2210 180,00 грн. (сто вісімдесят гривень 00 копійок) в т.ч. 

ПДВ - 30,00 (тридцять гривень 00 копійок)
вересень 2015 Згідно специфікації

Код ДК 016:2010 - 20.30.2 - Фарби та лаки, інші, 
та пов'язана з ними продукція; барвники художні 

та друкарські чорнил
2210

177,00 грн. (сто сімдесят сім гривень 00 копійок) в 
т.ч. ПДВ - 29,50 грн. (двадцять дев'ять гривень 50 

копійок)
вересень 2015 Згідно специфікації

Код ДК 20.59.4 - Засоби змащувальні; присадки; 
речовини антифризні готові

2210
627,00 грн. (шістсот двадцять сім гривень 00 

копійок) в т.ч. ПДВ - 104,50 грн. (сто чотири гривні 
50 копійок)

щг

вересень 2015 Згідно специфікації

Код ДК 28.11.4 - Частини двигунів 2210
111,00 грн. (сто одинадцять гривень 00 копійок) в 

т.ч. ПДВ - 18,50 грн. (вісімнадцять гривень 50 
копійок)

вересень 2015 Згідно специфікації

Код ДК 29.31.2 - Устатковання електричне, інше, 
до моторних транспортних засобів і його частини

2210
468,00 грн. (чотириста шістдесят вісім гривень 00 

копійок) в т.ч. ПДВ - 78,00 грн. (сімдесят вісім 
гривень 00 копійок)

вересень 2015 Згідно специфікації

Код ДК 32.91.1 - Мітли та щітки 2210
60,00 грн. (шістдесят гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ 

-10,00 грн. (десять гривень 00 копійок)
вересень 2015 Згідно специфікації

Код ДК 016-2010: 64.19.3 Послуги щодо 
грошового посередництва, інші, н. в. і. у.

2240
44,00 грн. (сорок чотири гривні 00 копійок) в т.ч. 

ПДВ - 6,00 грн. (шість гривень 00 копійокк)
вересень 2015

Договір на поточний 
рік
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Код ДК 016-2010: 71.20.1 Послуги щодо 
технічного випробовування й аналізування 2240

5 074,56 грн. (п'ять тисяч гривень сімдесят чотири 
гривні 56 копійок) в т.ч. ПДВ - 845,76 грн. ( вісімсот 

сорок п'ять гривень , 76 копійок)
вересень 2015

Договір на поточний 
рік

Код ДК 016-2010: 71.20.1 Послуги щодо 
технічного випробовування й аналізування

2240
2 925,12 грн. (дві тисячі дев'ятсотдвадцять п'ять 

гривень 12 копійок) в т.ч. ПДВ - 487,52 грн. ( 
чотириста вісімдесят сім гривень 52 копійки)

вересень 2015
Договір на поточний 

рік

Код ДК 016-2010: 49.31.2 Послуги міського та 
приміського пасажирського наземного 

транспорту, інші (проїздні квитки)

2250
(2281)

1 180,00 грн. (одна тисяча вісімсот гривень 00 
копійок) без ПДВ. вересень 2015

Кількість товару або 
обсяг виконання робіт 

чи надання послуг 
4 шт.

Перерахування пенсій та послуги по доставці 
пільгових пенсій

2710
22 847,21 грн. (двадцять дві тисячі вісімсот сорок 

сім гривень 21 копійка) вересень 2015
Договір на поточний 

рік

Сплата земельного податку 2800 7 289,63 грн. (сім тисяч двісті вісімдесят дев'ять 
гривень 63 копійки) вересень 2015

Договір на поточний 
рік

Сплата ПДВ 2800 14 713,02 грн. (чотирнадцять тисяч сімсот 
тринадцять гривень 02 копійки)

вересень 2015
Договір на поточний 

рік

Сплата ПДВ 2280
(2281)

168 556,44 грн. (сто шістдесят вісім тисяч п'ятсот 
п'ятдесят шість гривень 44 копійки) вересень 2015

Договір на поточний 
рік

Сплата ПДВ 2280
(2281)

5 362,00 грн. (п'ять тисяч триста шістдесят дві 
гривні 00 копійок) вересень 2015

Договір на поточний 
рік
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Капітальний ремонт покрівлі лабораторного 
корпусу

3132

109 174,80 грн (сто дев'ять тисяч сто сімдесят 
чотири гривні 80 копійок) в т.ч. ПДВ - 18 195,80 

грн. (вісімнадцять тисяч сто дев'яносто п'ять тисяч 
80 копійок)

вересень 2015
Договір на поточний 

рік

Затверджений рішенням 
комітету з конкурсних торгів

Заступник голови комітету з конкур 

Секретар комітету з конкурсних тор

№ ЗЗ-ЗДРП

В.М.КОРНАЦЬКИИ

Л.П.ГРИНЕНКО


