Зміни до Річного плану закупівель на 2014 рік
Територіальне медичне об'єднання "ПСИХІАТРІЯ" у місті Києві
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01994072
Кошторис на 2014 рік від 25.02.2014 року.

Предмет
закупівлі

1
Пестициди та інші
агрохімічні продукти
(код:20.20.1) (засоби
дезінфекційні)

Сполуки органічні з
азотною функційною
групою. (код 20.14.4)

Всього по коду 2220:

Підрозділ(и)
(особа(и)),яких
планується
залучити до
Орієнтовний
підготовки
Код КЕКВ
Очікувана вартість предмета
початок
тендерної
Процедура
Джерело
(для
закупівлі (цифрами та словами)
проведення
документації
закупівлі
бюджетних фінансування
з ПДВ.
процедури
конкурсних
коштів)
закупівлі
торгів (запиту
цінових
пропозицій,
кваліфікаційної
документації)
2

2220

2220

3

4

Кошти
місцевого
бюджету

384 000,00 грн.без ПДВ (триста
вісімдесят чотири тисячі
гривень 00 копійок)

Кошти
місцевого
бюджету

228 316,60 грн.з ПДВ (двісті
двадцять вісім тисяч триста
шістнадцять гривень 60
копійок) в т.ч. ПДВ: 14936,60
грн.(чотирнадцять тисяч
дев'ятсот тридцять шість
гривень 60 копійок)
612 316,60

5

Відкриті
торги

Відкриті
торги

6

7

Примітки

8

Березень
2014р.

Головний розпорядник
Відділ
постачання та коштів ДОЗ КМДА в тому
числі: 363384,83 грн.
тендерних
загальний фонд, 20615,17
процедур
Вільховий П.А. грн. спеціальний фонд (інші
власні надходження)
468-51-91

БерезеньКвітень
2014р.

Відділ
постачання та
тендерних
процедур
Вільховий П.А.
468-51-91

Головний розпорядник
коштів ДОЗ КМДА
(загальний фонд)

М'ясо великої рогатої
худоби, свиней овець, кіз
коней та інших тварин
родини конячих, свіже чи
охолоджене (код: 10.11.1)

М'ясо свійської птиці,
свіже чи охолоджене (код:
10.12.1)

Молоко та вершки,
рідинні, оброблені (код:
10.51.1)

Вироби хлібобулочні,
кондитерські та кулінарні,
борошняні, нетривалого
зберігання (код:10.71.1)

Цукор-сирець, тростинний
і очищений тростинний чи
буряковий цукор
(сахароза); меляса (код:
10.81.1)
Всього по коду 2230:

2230

2230

2230

2230

2230

Кошти
місцевого
бюджету

133 078,97грн. з ПДВ (сто
тридцять три тисячі сімдесят
вісім гривень 97 копійок) в т.ч.
ПДВ: 22179,83 грн.(двадцять
дві тисячі сто сімдесят дев'ять
гривень 83 копійки)

Кошти
місцевого
бюджету

81 539,92 грн. з ПДВ
(вісімдесят одна тисяча п'ятсот
тридцять дев'ять гривень 92
копійки) в т.ч.ПДВ: 13589,99
грн. (тринадцять тисяч п'ятсот
вісімдесят дев'ять гривень 99
копійок)

Кошти
місцевого
бюджету

465 582,00 грн. з ПДВ
(чотириста шістдесят п'ять
тисяч п'ятсот вісімдесят дві
гривні 00 копійок) в т.ч.ПДВ:
77597,00 грн. (сімдесят сім
тисяч п'ятсот дев'яноста сім
гривень 00 копійок)

Кошти
місцевого
бюджету

315 578,21 грн. з ПДВ (триста
п'ятнадцять тисяч п'ятсот
сімдесят вісім гривень 21
копійка) в т.ч.ПДВ: 52596,37
грн.(п'ятдесят дві тисячі п'ятсот
дев'яноста шість гривень 37
копійок

Кошти
місцевого
бюджету

164 691,20 грн. з ПДВ (сто
шістдесят чотири тисячі
шістсот дев'яносто одна гривня
Запит
20 копійок) в т.ч.ПДВ: 27448,53 цінових
грн. (двадцять сім тисяч
пропозицій
чотириста сорок вісім гривень
53 копійки)
1 160 470,3

Відкриті
торги

Відкриті
торги

Відкриті
торги

Відкриті
торги

БерезеньКвітень
2014р.

Відділ
постачання та
тендерних
процедур
Вільховий П.А.
468-51-91

Головний розпорядник
коштів ДОЗ КМДА
(загальний фонд)

БерезеньКвітень
2014р.

Відділ
постачання та
тендерних
процедур
Вільховий П.А.
468-51-91

Головний розпорядник
коштів ДОЗ КМДА
(загальний фонд)

БерезеньКвітень
2014р.

Відділ
постачання та
тендерних
процедур
Вільховий П.А.
468-51-91

Головний розпорядник
коштів ДОЗ КМДА
(загальний фонд)

БерезеньКвітень
2014р.

Відділ
постачання та
тендерних
процедур
Вільховий П.А.
468-51-91

Головний розпорядник
коштів ДОЗ КМДА
(загальний фонд)

БерезеньКвітень
2014р.

Відділ
постачання та
тендерних
процедур
Вільховий П.А.
468-51-91

Головний розпорядник
коштів ДОЗ КМДА
(загальний фонд)

Пара та гаряча вода;
постачання пари та
гарячої води (35.30.1)

Пара та гаряча вода;
постачання пари та
гарячої води (35.30.1)

Пара та гаряча вода;
постачання пари та
гарячої води (35.30.1)

Пара та гаряча вода;
постачання пари та
гарячої води (35.30.1)

2271

2271

2271

2271

Кошти
місцевого
бюджету

Кошти
місцевого
бюджету

Кошти
місцевого
бюджету

Кошти
місцевого
бюджету

Всього по коду 2271:
Обробляння та
розподіляння води
трубопроводами (36.00.2)

3 341 900,00 грн. з ПДВ (три
мільйони триста сорок одна
тисяча дев'ятсот гривень 00 Закупівля в
копійок) в т.ч. ПДВ: 556983,33
одного
грн. (п'ятсот п'ятдесят шість
учасника
тисяч дев'ятсот вісімдесят три
гривень 33 копійки)
511 952,93 грн. з ПДВ (п'ятсот
одинадцять тисяч дев'ятсот
п'ятдесят дві гривні 93
копійки)в т.ч.ПДВ: 85325,49
грн. (вісімдесят п'ять тисяч
триста двадцять п'ять гривень
49 копійок)
2 381 132,07 грн.з ПДВ (два
мільйони триста вісімдесят
одна тисяча сто тридцять дві
гривні 07 копійок) в т.ч.ПДВ:
396855,35 грн.(триста
дев'яноста шість тисяч вісімсот
п'ятдесят п'ять гривень 35
копійок)

Переговорна
процедура
закупівлі

Переговорна
процедура
закупівлі

3 971 409,57грн. без ПДВ (три
Переговорна
мільйони дев'ятсот сімдесят
процедура
одна тисяча чотириста дев'ять
закупівлі
гривень 57 копійок)

Лютий
2014р.

Головний розпорядник
Відділ
коштів ДОЗ КМДА
(тимчасовий кошторис
постачання та
тендерних
3158421,08грн. загальний
процедур
фонд, 183478,92грн.
спеціальний фонд)
Вільховий П.А.
468-51-91
(Тимчасовий кошторис на І
квартал)

Серпень
2014р.

Відділ
Головний розпорядник
постачання та
коштів ДОЗ КМДА (в тому
тендерних
числі: 501303,46 грн.
процедур
загальний фонд, 10649,47
Вільховий П.А.
грн. спеціальний фонд)
468-51-91

Серпень
2014р.

Відділ
Головний розпорядник
постачання та
коштів ДОЗ КМДА (в тому
тендерних
числі: 2187375,84 грн.
процедур
загальний фонд, 193756,23
Вільховий П.А.
грн. спеціальний фонд)
468-51-91

Листопад
2014р.

Головний розпорядник
коштів ДОЗ КМДА (в тому
Відділ
числі: 3192986,62 грн.
постачання та
загальний фонд,
тендерних
503740,15грн. спеціальний
процедур
фонд -"інші джерела
Вільховий П.А.
власних надходжень",
468-51-91
274682,80 грн. спеціальний
фонд - "плата за послуги"

Березень
2014р.

Відділ
Головний розпорядник
постачання та
коштів ДОЗ КМДА (в тому
тендерних
числі: 303771,24 грн.
процедур
загальний фонд, 28736,20
Вільховий П.А.
грн. спеціальний фонд)
468-51-91

10 234 432,1

2272

Кошти
місцевого
бюджету

332 303,44 грн.з ПДВ (триста
тридцять дві тисячі триста три
Закупівля в
гривні 44 копійки) в т.ч.ПДВ:
одного
55383,91 грн.(п'ятдесят п'ять
учасника
тисяч триста вісімдесят три
гривні 91 копійка)

Послуги каналізаційні
(37.00.1)

2272

Кошти
місцевого
бюджету

Всього по коду 2272:

Електрична енергія
(35.11.1.)

2273

Всього по коду 2273:

Кошти
місцевого
бюджету

309 457,57 грн. з ПДВ (триста
дев'ять тисяч чотириста
п'ятдесят сім гривень 57
Закупівля в
одного
копійок) в т.ч. ПДВ: 51576,26
грн.(п'ятдесят одна тисяча
учасника
п'ятсот сімдесят шість гривень
26 копійок)
641 761,01
1 538 303,68 грн. з ПДВ (один
мільйон п'ятсот тридцять вісім
тисяч триста три гривні 68
Закупівля в
копійок) в т.ч. ПДВ: 256383,95
одного
грн. (двісті п'ятдесят шість
учасника
тисяч триста вісімдесят три
гривні 95 копійок)
1 538 303,68

Березень
2014р.

Відділ
Головний розпорядник
постачання та
коштів ДОЗ КМДА (в тому
тендерних
числі: 282886,95 грн.
процедур
загальний фонд, 26570,62
Вільховий П.А.
грн. спеціальний фонд)
468-51-91

Березень
2014р.

Відділ
Головний розпорядник
постачання та
коштів ДОЗ КМДА (в тому
тендерних
числі: 1406937,87 грн.
процедур
загальний фонд, 131665,81
Вільховий П.А.
грн. спеціальний фонд)
468-51-91

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28 жовтня 2014 року № 27
Голова комітету з конкурсних торгів

О.О.Галас

Секретар комітету з конкурсних торгів

А.В.Малишева

