
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економіки України 

26.07.2010 N922 

(У редакції наказу 

Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 

від 27.12.2011 №428) 

Річний план закупівель (уточнений) 
на 2014 рік 

Перинатальний центр м. Києва 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22964365 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Джерело фінансування 
Очікувана вартість 

предмета закупівлі (грн.) 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких 

планується залучити до 

підготовки тендерної 

документації (запиту цінових 

котирувань) 

Примітки 

Пара та гаряча вода; постачання 

пари та гарячої води 
2271 

Загальний фонд 

місцевого бюджету 

806573,16 (Вісімсот 

шість тисяч п'ятсот 

сімдесят три гривні 16 

копійок.) В т.ч. ПДВ 

134428,86 (сто тридцять 

чотири тисячі чотириста 

двадцять вісім гривні 86 

копійок) 

Процедура 

закупівлі в 

одного учасника 

1 квартал 2014р. 
Заступник головного лікаря з 

економічних питань Пуніна І.П. 
35.30.1 

Пара та гаряча вода; постачання 

пари та гарячої води 
2271 

Спеціальний фонд 

місцевого бюджету 

20200,00 (Двадцять 

тисяч двісті гривень 00 

копійок). В т.ч. ПДВ 

3366,67 (три тисячі 

триста шістдесят шість 

гривень 67 копійок) 

Процедура 

закупівлі в 

одного учасника 



1 lapa ra гаряча вода; постачання 

нари та гарячої води 
2271 

Загальний фонд 

місцевого бюджету 

1099541.00 (один 

мільйон дев'яносто 

дев'ять тисяч п'ятсот 

сорок одна грн. 00 коп.) 

Вт.ч. ПДВ 183256,83 

(сто вісімдесят три 

тисячі двісті п'ятдесят 

шість грн. 83 коп.) 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

IV квартал 2014р. 
Заступник головного лікаря з 

економічних питань Пуніна І.П. 
35.30.1 

Всього по КЕКВ 2271 1926314,16 

Енергія електрична 2273 
Загальний фонд 

місцевого бюджету 

602460 (шістсот дві 

тисячі чотириста 

шістдесят гривень 00 

копійок). В т.ч. ПДВ 

100412,01 (сто тисяч 

чотириста дванадцять 

гривень 01 копійка) 

Процедура 

закупівлі в 

одного учасника 

1 квартал 2014р. 
Заступник головного лікаря з 

економічних питань Пуніна І.П. 
35.11.1 

Енергія електрична 2273 
Спеціальний фонд 

місцевого бюджету 

17800 (сімнадцять тисяч 

вісімсот гривень 00 

копійок).В т.ч. ПДВ 

2966,73 (дві тисячі 

дев'ятсот шістдесят 

шість гривень 73 

Процедура 

закупівлі в 

одного учасника 

1 квартал 2014р. 
Заступник головного лікаря з 

економічних питань Пуніна І.П. 
35.11.1 

Всього по КЕКВ 2273 620260,00 


