
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ та ЗМІНИ  ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
На 2013 рік 

Центральна міська клінічна лікарня, код ЄДРПОУ – 34835224 
 

1.   Предмет закупівлі                                                                                         21.10.5 Провітаміни, вітаміни й 
гормони; глікозиди та  алкалоїди рослинного походження та їхні похідні;  антибіотики»                                        
2.   Код КЕКВ (для бюджетних коштів)                                                           2220 
3.   Джерело фінансування                                                                                 кошти місцевого бюджету 
4.   Очікувана вартість предмета закупівель грн.                                                              
5.   Процедура закупівель                                                                                  Процедура запиту цінових пропозицій 
6.   Орієнтовний початок проведення процедури закупівель                     лютий 2013 
7.   Підрозділ(и) (особа підрозділ(и) особа(и) 
яких планується залучити до підготовки тендерної 
документації (запиту цінових пропозицій кваліфікаційної 
документації) 
8.Примітка 

 
 Зміни до річного плану затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07.02.2013 №4  
 
 
 
 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ  З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ                                                                  Шпонтак В.Ю._________________ 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів                                                                                      Путінцева О.В. _________________  

 
 

 



РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ та ЗМІНИ  ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
На 2013 рік 

Центральна міська клінічна лікарня, код ЄДРПОУ – 34835224 
 

1. Предмет закупівлі                                                                                         Послуги з постачання електроенергії 40.10.3  
2. Код КЕКВ (для бюджетних коштів)                                                           2273 
3. Джерело фінансування                                                                                 кошти місцевого бюджету 
4. Очікувана вартість предмета закупівель грн.                                                              
5. Процедура закупівель                                                                                  Процедура закупівлі в одного учасника 
6. Орієнтовний початок проведення процедури закупівель                     грудень 2012 
7. Підрозділ(и) (особа підрозділ(и) особа(и) 
яких планується залучити до підготовки тендерної 
документації (запиту цінових пропозицій кваліфікаційної 
документації) 
8.Примітка 

 
1. Предмет закупівлі                                                                                         Газ природний 11.10.2  
2. Код КЕКВ (для бюджетних коштів)                                                           2274 
3. Джерело фінансування                                                                                 кошти місцевого бюджету 
4. Очікувана вартість предмета закупівель грн.                                                              
5. Процедура закупівель                                                                                  Процедура закупівлі в одного учасника 
6. Орієнтовний початок проведення процедури закупівель                     грудень 2012 
7. Підрозділ(и) (особа підрозділ(и) особа(и) 
яких планується залучити до підготовки тендерної 
документації (запиту цінових пропозицій кваліфікаційної 
документації) 
8. Примітка 

 
1.   Предмет закупівлі                                                                                         Послуги з розподілу води 41.00.2  
2.   Код КЕКВ (для бюджетних коштів)                                                           2272 
3.   Джерело фінансування                                                                                 кошти місцевого бюджету 
4.   Очікувана вартість предмета закупівель грн.                                                              
5.   Процедура закупівель                                                                                  Процедура закупівлі в одного учасника 
6.   Орієнтовний початок проведення процедури закупівель                     грудень 2012 
7.   Підрозділ(и) (особа підрозділ(и) особа(и) 
яких планується залучити до підготовки тендерної 
документації (запиту цінових пропозицій кваліфікаційної 
документації) 
8.Примітка 
 
1.   Предмет закупівлі                                                                                         Вітаміни, гормони, алкалоїди та антибіотики 24.41.5  
2.   Код КЕКВ (для бюджетних коштів)                                                           2220 
3.   Джерело фінансування                                                                                 кошти місцевого бюджету 
4.   Очікувана вартість предмета закупівель грн.                                                              
5.   Процедура закупівель                                                                                  Процедура запиту цінових пропозицій 
6.   Орієнтовний початок проведення процедури закупівель                     грудень 2012 
7.   Підрозділ(и) (особа підрозділ(и) особа(и) 
яких планується залучити до підготовки тендерної 
документації (запиту цінових пропозицій кваліфікаційної 
документації) 
8.Примітка 

 
 Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.01.2013 №2 
          Зміни до річного плану затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.01.2013 №1  
ГОЛОВА КОМІТЕТУ  З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ                                                                                             Шпонтак В.Ю._________________ 
Секретар комітету з конкурсних торгів                                                                                                                 Путінцева О.В. _________________  


