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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
                                                                                                                                                    15 вересня 2014 року № 1106
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ/
на 2015 рік
Київська міська клінічна лікарня № 18,   код ЄДРПОУ 01993776
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 
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
10.51.3Масло вершкове та молочні пасти»
2230
16650,00 грн. (Шістнадцять тисяч шістсот п»ятдесят грн. 00 коп.)
Відкриті торги (закупівля за рамковими угодами)
Січень 2015
Бюджет
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.01.2015 року  № 1
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ В.О.Жельман
                                                                      (підпис)                         (ініціали та прізвище)   
                                                       М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ Н.О.Гермашева
                                                                      (підпис)                         (ініціали та прізвище)            

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
                                                                                                                                                                    15 вересня 2014 року № 1106
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/
на 2015 рік
Київська міська клінічна лікарня № 18,   код ЄДРПОУ 01993776
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 
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
35.30.11-00.00 Пара та гаряча вода
2271
3324267,94 грн. (Три мільйони триста двадцять чотири тисячі двісті шістдесят сім грн. 94 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
Лютий 2015
Бюджет, 
Спеціальний фонд
35.11.1 Енергія електрична
2273
1238010,87 грн. (Один мільйон двісті тридцять вісім тисяч десять грн. 87 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
Лютий 2015
Бюджет, 
Спеціальний фонд
06.20.10 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
2274
149200,00 грн. (Сто сорок дев»ять тисяч двісті грн. 00 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
Лютий 2015
Бюджет



36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами
2272
168829,01 грн. (Сто шістдесят вісім тисяч вісімсот двадцять дев»ять грн. 01 коп
Переговорна процедура закупівлі
Лютий 2015
Бюджет, 
Спеціальний фонд
37.00.1.Послуги каналізаційні
2272
138133,01 грн. (Сто тридцять вісім тисяч сто тридцять три грн. 01 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
Лютий 2015
Бюджет, 
Спеціальний фонд
ВСЬОГО по 2272

306 962,02



ВСЬОГО по установі

5 018 440,83



Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.02..2015 року  № 6
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ В.О.Жельман
                                                                      (підпис)                         (ініціали та прізвище)   
                                                       М. П.        

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ Н.О.Гермашева
                                                                      (підпис)                         (ініціали та прізвище)            

