
З а т в е р д ж е н о

Наказ
Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

22.03.2016 №490

Річний план закупівель 
на 2019 рік зі змінами

Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» POP - 02000079
_________ __________________(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)_____________________

Конкретна назва предмета 
закупівлі

Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності)

Код згідно 
з КЕКВ 

(для
бюджетних

коштів)

Розмір бюджетного 
призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 о 4 5 6 Ф 7
Послуги з постачання пари 

та гарячої води
ДК 021:2015 «09320000-8 

Пара, гаряча вода та 
пов’язана продукція»

2610
(2271)

0,00 Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2019 
року

Згідно Закону 
України 

«Про публічні 
закупівлі»

Послуги з постачання пари 
та гарячої води

ДК 021:2015 «09320000-8 
Пара, гаряча вода та 
пов’язана продукція»

2610
(2271)

540114,00 грн. 
(П’ятсот сорок тисяч 

сто чотирнадцять 
грн. 00 коп.) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2019 
року

Згідно Закону 
України 

«Про публічні 
закупівлі»

Електрична енергія ДК 021:2015 «09310000-5 
Електрична енергія»

2610
(2273)

735 000,00 грн. 
(Сімсот тридцять 

п’ять тисяч грн. 00 
коп.) 

з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2019 
року

Згідно Закону 
У країни 

«Про публічні 
закупівлі»

Контейнери для заготівлі 
крові, контейнери для 

заготівлі компонентів крові

ДК 021:2015 «33140000-3 
Медичні матеріали»

2610
(2220)

90000,00грн. 
(Дев’яносто тисяч 
грн. 00коп.) з ПДВ

Відкриті
торги

Лютий 2019 
року

Згідно Закону 
України 

«Про публічні 
закупівлі»

Лот №1 :Серветки спиртові, 
серветки марлеві, 

скарифікатор, відріз 
марлевий, бинт еластичний, 

пластир, простирадло 
одноразове, вата, р'укавички 
стерильні, голка для забору

ДК 021:2015 «33140000-3 
Медичні матеріали»

2610
(2220)

86360,00грн 
(Вісімдесят шість 

тисяч триста 
. шістдесят грн. 

00коп.) з ПДВ

Відкриті
торги

Квітень 2019 
' року

Згідно Закону 
України 

«Про публічні 
закупівлі»



крові, тримач для 
вакуумних пробірок 

Лот №2: Контейнери для 
заготівлі компонентів крові

Серветки спиртові, серветки 
марлеві, скарифікатор, 
відріз марлевий, бинт 
еластичний, пластир, 

простирадло одноразове, 
вата, рукавички стерильні, 

голка для забору крові, 
тримач для вакуумних 

пробірок

ДК 021:2015 «33140000-3 
Медичні матеріали»

2610
(2220)

51020,00 грн 
(П'ятдесят одна 

тисяча двадцять грн. 
00коп.) з ПДВ

Відкриті
торги

Травень 2019 
року

Згідно Закону 
України 

«Про публічні 
закупівлі»

Н.П. Симків
(ініціали та прізвище)

*


