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

КодД К 016-2010: 58.19.1 Послуги щодо
видавання друкованої продукції, інші (бланки)

2210

4 912,00 грн. (чотири тисячі дев'ятсот дванадцять гривень
гривень 00 копійок) без ПДВ

липень 2015

Кількість товару або
обсяг виконання робіт чи
надання послуг
17 000 шт.

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

2210

982,40 грн. (дев'ятсот вісімдесят дві гривні 40 копійок) без ПДВ

липень 2015

Кількість товару або
обсяг виконання робіт чи
надання послуг
2 003 шт.

Код ДК 016-2010: 22.19.2 Ґума невулканізована
та вироби з неї; іума вулканізована, крім твердої
іуми, гуми у формі ниток, кордів, пластин, листів,
стрічок, стрижнів і профілів

2210
(2281)

1 706,71 грн. (одна тисяча сімсот шість гривень 71 копійка) в т.ч.
ПДВ - 284,45 грн. (двісті вісімдесят чотири гривні 45 копійок)

липень 2015

Згідно специфікації

КодД К 016-2010: 22.21.2 Труби, трубки, шланги
та фітинги до них пластмасові

2210
(2281)

326,69 грн. (триста двадцять шість гривень 69 копійок) в т.ч.
ПДВ - 54,45 грн. (п'ятдесят чотири гривні 45 копійок)

липень 2015

Згідно специфікації

Код ДК 016-2010: 23.99.1 Вироби мінеральні
неметалеві, інші, н. в. і. у.

2210
(2281)

240,58 грн. (двісті сорок гривень 58 копійок) в т.ч. ПДВ - 40,10
грн. (сорок гривень 10 копійок)

липень 2015

Згідно специфікації

К одД К 016-2010: 25.73.3 Інструменти ручні, інші

2210
(2281)

липень 2015

Згідно специфікації

Код ДК 016-2010: 25.99.2 Вироби з
недорогоцінних металів, інші

2210
(2281)

липень 2015

Згідно специфікації

228,48 грн. (двісті двадцять вісім гривень 48 копійок) в т.ч. ПДВ ■
38,08 грн. (тридцять вісім гривень 08 копійок)

4 999,32 грн. (чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень
32 копійки) в т.ч. ПДВ - 833,22 грн. (вісімсот тридцять три
гривні 22 копійки)
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Код ДК 016-2010: 33.12.1 Ремонтування та
технічне обслуговування машин загальної
призначеності (ремонт холодильного
устаткування)

2240

3 249,00грн. (три тисячі двісті сорок дев'яті, гривень 00 копійок) в
т.ч. ПДВ - 541,50 грн. (п'ятсот сорок одна гривня 50 копійок)

липень 2015

Згідно специфікації

Код ДК 016-2010: 63.12.1.
Послуги щодо обробляння даних, розміщування
інформації на веб-вузлах та суміжні послуги; вебпортали

2240
(2281)

720,00грн. (сімсот двадцяті, гривень 00 копійки) в т.ч. ПДВ 120,00 грн. (сто двадцять гривень 00 копійок)

квітень 2015

Договір на поточний рік

Аварійний поточний ремонт покрівлі
корпусу ГКН та харчоблоку

2240
(2281)

50 355,60 грн. (п'ятдесят тисяч триста п'ятдесят п'ять гривень 60
копійок) у т.ч. ПДВ - 8 392,67 грн. (вісім тисяч триста дев'яносто
дві гривні 67 копійок)

липень 2015

Згідно калькуляції

Банківські послуги

2240
(2281)

20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок)
без ПДВ

липень 2015

Договір на поточний
рік

Затверджений рішенням
комітету з конкурсних торгів

від

25-ЗДРП

Голова комітету з конкурсних торгів

М.І. ЛУТАЙ

Секретар комітету з конкурсних торгів

Л.П.ГРИНЕНКО

