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)

О чікувана вартість предм ета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

К од Д К 016-2010: 58.19.1 П ослуги щ одо
видавання друкованої продукції, інші

2210

1 380,00 грн. (одна тисяча триста вісім десят гривень 00 копійок)

(2281)

без ПДВ

серпень 2015

Кількість товару або
обсяг виконання р о біт чи
надання послуг
3 000 шт.

К од Д К 016-2010: 17.23.1 В ироби канцелярські,
паперові

К од Д К 016-2010:20.11.1 Гази промислові

К од Д К 016-2010: 26.20.4 Частини т а приладдя до
обчислю вальних м аш ин

Код Д К 016-2010: 26.20.2 Блоки пам 'яті та інш і
запам'ятовувальні пристрої

К од Д К 016-2010: 27.11.5 Елементи баластні до
розрядних лам п або трубок; перетворю вачі
статичні; дроселі та котуш ки індуктивності, інші

2210
(2281)

2210
(2281)

2210
(2281)

2210

9 525,60 грн. (дев'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень 60
копійок) у т.ч. ПД В -1 587,60 грн. (одна тисяча п'ятсот вісім десят
сім гривень 60 копійок)

серпень 2015
*

99 761,25 грн. (дев'яносто дев'ять ти сяч сімсот ш істдесят одна
гривня 25 копійок) у т.ч. ПДВ -16 626,88 грн. (ш істнадцять тисяч
ш істсот двадцять ш ість гривень 88 копійок)

34 883,64 грн. (тридцять чотири тисячі вісімсот вісім десят три
гривні 64 копійки) у т.ч. ПДВ - 5 813,94 грн. (п'ять тисяч вісім сот
тринадцять гривень 94 копійки)

серпень 2015

К ількість товару або
обсяг виконання р обіт чи
надання послуг
150 пач

К ількість товару або
обсяг виконання р о біт чи
надання послуг
185 л.

К ількість товару або
серпень 2015

обсяг виконання р о біт чи
надання послуг
19 шт.

(2281)

684,00 грн. (ш істсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок) у т.ч.
ПД В -114,00 грн. (сто чотирнадцять гривень 00 копійок)

серпень 2015

2210
(2281)

1 333,80 грн. (одн а тисяча триста тридцять три гривні 80 копійок)
у т.ч. ПД В - 222,30 грн. (двісті двадцять дві гривні 30 копійок)

серпень 2015

К ількість товару або
обсяг виконання р о біт чи
надання послуг
5 шт.

К ількість товару або
обсяг виконання р о б іт чи
надання послуг
1 шт.
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Код Д К 016-2010: 21.20.2 П репарати
ф армацевтичні, інш і

2220

52 531,35 грн. (п'ятдесят дві тисячі п'ятсот тридцять одна гривня
35 копійок) у т.ч. ПД В - 7 463,35 грн. (сім тисяч чотириста
ш істдесят три гривні 35 копійок)

серпень 2015

К ількість товару або
обсяг виконання робіт чи
надання послуг
10 шт.

К о д Д К 016-2010: 71.20.1 П ослуги щ одо
технічного випробовування й аналізування

2240
(2281)

55 792,80 грн. (п'ятдесят п'ять тисяч сім сот дев'яносто дві гривні
80 копійок) у т.ч. ПД В - 9 298,80 грн. (дев'ять тисяч двісті
дев'яносто вісім гривень 80 копійок)

серпень 2015

Договір н а поточний рік

К од ДК 016-2010: 33.13.1 Р ем онтування та
технічне обслуговування електронного й
оптичного устатковання

2240
(2281)

5 970,00 грн. (п'ять ти сяч дев'ятсот сім десят гривень 00 копійок)
без ПДВ

серпень 2015

Договір на поточний рік

2240
(2281)

5840,00 грн. (п'ять тисяч вісім сот сорок гривень 00 копійок) без
ПДВ

серпень 2015

Договір н а поточний рік

Код ДК 016-2010: 33.13.1 Р ем онтування та
технічне обслуговування електронного й
оптичного устатковання

т ґ-

К од ДК 016-2010: 49.31.2 П ослуги міського та
приміського пасаж ирського наземного
транспорту, інш і (проїздні квитки)

2250
(2281)

1 180,00 грн. (одна тисяча вісім сот гривень 00 копійок) без ПДВ.

серпень 2015

К ількість товару або
обсяг виконання робіт чи
надання послуг
4 шт.

С плата земельного податку

2800

С плата ПДВ

2800

Сплата ПДВ

2280
(2281)

7 289,63 грн. (сім ти сяч двісті вісім десят дев'ять гривень 63
копійки)

11 813,04 грн. (одинадцять тисяч вісім сот тринадцять гривень 04
копійки)

49 826,13 грн. (сорок дев'ять тисяч вісім сот двадцять ш ість
гривень 13 копійок)

серпень 2015

Договір н а поточний рік

серпень 2015

Д оговір н а поточний рік

серпень 2015

Договір н а поточний рік
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С плата ПД В

2280
(2281)

40 000,00 грн. (сорок ти сяч гривень 00 копійок)

серпень 2015

Д оговір на поточний рік

серпень 2015

Договір н а поточний рік

серпень 2015

Д оговір на поточний рік

Перерахування пенсій та послуги по доставці
пільгових пенсій

2710

Код Д К 016-2010: 26.20.1 М аш ини
обчислю вальні, частини т а приладдя до них

3210
(3110)

Затверджений рішенням
комітету з конкурсних торгів

від

Заступник голови комітету з конкурсних торгів
Секретар комітету з конкурсних торгів

22 849,98 грн. (двадцять дві тисячі вісім сот сорок дев'ять гривень
98 копійок)

15 960,00 грн. (п'ятнадцять ти сяч дев'ятсот ш істдесят гривень 00
копійок) у т.ч. ПД В - 2 660,00 грн. (дві тисячі ш істсот ш істдесят
гривень 00 копійок)

