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Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур з а і ^ ^ Й ^ ® ^ ^ Р*к 

по КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж» -
код за ЄДРПОУ 02011373 

№ 
пп. 

Предмет закупівлі Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітка 

1. Послуги щодо друкування 
- дипломи, студентські квитки, додатки до дипломів; 
бухгалтерські бланки, бланки грамот, чекові книжки, бланки 
для приймальної комісії та інші. 

2282/2210 33000,00 2016 р. 18.12.1 

2. Інструменти і прилади, інші, призначені для використання в 
стоматології 
-для зубних техніків 

2282/2210 60000,00 2016 р. 32.50.1 

3. .. Паливо рідинне та газ^оливи мастильні 2282/2210 22000,00 -
2016 р. 19.20.2 

4. Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, 
н.в.і.у. 

2282/2210 4000,00 2016 р. 29.32.3 

5. Послуги щодо соціальної допомоги із забезпеченням 
проживання для дітей та молоді, інші 
-виплати сиротам на одяг та взуття 

2282/2210 10000,00 2016 р. 87.90.1 

6. Журнали та періодичні видання друковані 
58.14.1 

2282/2210 20000,00 2016 р. 58.14.1 

7. Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове 2282/2210 10700,00 2016 р. 22.29.2 
8. Вилки штепсельні, розетки та інша апаратура для комутації чи 

захисту електричних кіл, н.в.і.у. 
-електротовари (перемикачі, конфорки) 

2282/2210 7000,00 2016 р. 27.33.1 

9. Гвинти та болти з головками, інші 2282/2210 1000,00 2016 р. 25.94.1 

10. Замки та завіси 2282/2210 1000,00 2016 р. 25.72.1 

11. Мило, засоби мийні та засоби для чищення 2282/2210 3000,00 2016 р. 20.41.3 
12. Марки поштові, гербові чи подібні нові 2282/2210 200,00 2016 р. 58.19.1 
13. Конверти паперові чи картонні 2282/2210 100,00 2016 р. 17.23.1 
14. Крани, вентилі, клапани до раковин, ванн, біде, резервуарів на 

воду та до подібних пристроїв; клапани до радіаторів 
центрального опалення 

2282/2210 3000,00 2016 р. 28.14.1 



-сантехнічні вироби 
16. Мітли та щітки, пензлі для фарбування 2282/2210 2000,00 2016 р. 32.91.1 
17. Цемент, вапно та гіпс 2282/2210 6000,00 2016 р. 23.52.1 

Всього: 2282/2210 183000,00 
1. Препарати фармацевтичні 

-для медпункта 
2282/2220 3000,00 2016 р. 21.20.2 

Всього: 2282/2220 3000,00 
1. Послуги центрального банку 2282/2240 18000,00 2016 р. 64.11.1 

2. Послуги щодо санітарного оброблення 
-дезінсекція, дезінфекція, дератизація приміщень 

2282/2240 3888,00 2016 р. 81.29.1 

3. Збирання безпечних відходів, придатних для вторинного 
використовування 

2282/2240 10547,28 2016 р. 38.11.1 

4. Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і 
користування 

2282/2240 16800,00 2016 р. 60.10.1 

5. Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення 2282/2240 1000,00 2016 р. 60.20.1 

6. Послуги у сфері післяшкільної освіти неуніверситетського 
рівня 
-підготовка та проведення стандартизованого іспиту Крок-М 

2282/2240 15000,00 2016 р. 85.41.1 

7. Послуги опорних мереж Інтернету 2282/2240 4800,00 2016 р. 61.10.4 
8. Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги, 

консультаційні, н.в.і.у. 
- технічне обслуговування пожежної сигналізації 
- промивка системи опалення 
- повірка лічильників тепла 
- повірка лічильників води 

2282/2240 

14400,00 
4000,00 
15000,00 
2900,00 

2016 р. 74.90.1 

9. Ремонтування комп'ютерів та периферійного устаткування 
-перезарядка картриджів 

2282/2240 8000,72 2016 р. 95.11.1 

10. Препарати та заряди для вогнегасників, гранати заряджені 
вогнегасні (повірка вогнегасників) 

2282/2240 2700,00 2016 р. 20.59.5 

11. Послуги щодо оброблення даних, розміщення інформації на 
веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги 
щодо забезпечення інформаційно-технологічною 
інфраструктурою: 
- програми «АС-фінплан»; 
- доступ навчального закладу до ЄДЕБО. 
- постачання пакетів оновлення до комп'ютерної програми 
«М.Е.Дос» 

2282/2240 

2760,00 
5000,00 
2200,00 

2016 р. 63.11.1 

12. Програмне забезпечення оперативно доступне (у режимі оп-
Ііпе) 

2282/2240 3004,00 2016 р. 58.29.4 

Всього: 2282/2240 130000,00 
13. Послуги освітянські, інші, н.в.і.у (післядипломна 

перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації) 
2282/2282 3000,00 2016 р. 85.59.1 



Всього: 2282/2282 3000,00 
14. Соціальні виплати: 

-виплата сиротам при працевлаштуванні; 
-виплата сиротам на літературу; 
-виплата сиротам одноразової матеріальної допомоги; 
-виплата одноразової адресної допомоги при направленні в 
сільську місцевість; 
-виплата матеріальної допомоги ветеранам війни до 9 травня. 

2282/2730 430000,00 2016 р. 87.90.1 

Всього: 2282/2730 430000,00 
15. Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного 

забезпечення, інші (сплата податків та зборів, обов'язкових 
платежів до бюджетів, сплата штрафів, пені) 

2282/2800 1000,00 2016 р. 64.99.1 

Всього: 2282/2800 1000,00 
1. Обробляння та розподіляння води трубопроводами 2282/2272 134800,00 2016 р. 36.00.2 

Всього: 2282/2272 134800,00 
1. Енергія електрична 2282/2273 123400,00 2016 р. 35.11.1 

Всього: 2282/2273 123400,00 
1. Газ вироблений 2282/2274 11900,00 2016 р. 35.21.1 

Всього: 2282/2274 11900,00 
Всього: 1017100,00 

Голова комітету з 
конкурсних торгів 

Заступник директора по АГЧ 
(посада) 

За рішенням тендерного комітету: від « 

О.В.ФЕДАК 
(І.П.П.) 

0 1 _ 2016 р. № 2 


