
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (уточнений) 
на 2014 рік 

Комунальний заклад «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка», 6 ДРПОУ 02004108 
(найменування замовника.ідентифікаційннй кол за ЄДОРПОУ) 

Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для бюдже
тних коштів) 

Джерело 
фінансування 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний початок 
проведення проце

дури закупівлі 

Підрозділ(и)(особа(и). яких 
планується залучити до підго
товки документації конкурс
них торгів (запиту цінових 
пропозицій, кваліфікаційної 
Ю К \ ментаїїії) 

Примітка 

) 2 3 4 5 6 7 8 
Паливо рі шині' та газ; оливи 
мастильні (19.20.2) 

2210 Місцевий 
бюджет 

713636,00 Відкриті 
горім 

листопад 2013 р. Механік автотранспортної 
дільниці. Вихристюк В.О. 

Пара та гаряча вола; поста
чання нари та гарячої води 
(постачання теплової енергії) 
(35.30.1) 

2271 Місцевий 
бюджет 

3240748.06 Закупівля 
у одного 
учасника 

листопад 2013 р. Заступник головного лікаря 
з АГ Ч. Полегенько Д.В. 

Обробляння та розподіляння 
води трубопроводами (водоно
сі ачаннн та водовідведення) 
(36.00.2) 

2272 Місцевий 
бюджет 

351882.00 Закупівля 
у одного 
учасника 

листопад 2013 р. Заступник головного лікаря 
з АГЧ, Полегенько Д.В. 

Енергія електрична (поста¬
чання електричної енергії) 
(35.11.1) 

2273 Місцевий 
бюджет 

1001360.00 Закупівля 
у одного 
учасника 

листопад 2013 р. Заступник головного лікаря 
з АГЧ, Полегенько Д.В. 

Послуги у сфері охорони ІДО* 
ров'я, інші (86.90.1) 

2240 Місцевий 
бюджет 

193212.82 Запит ці
нових 
пропози
цій 

грудень 2013 р. Заступник голови комітету 
з конкурсних торгів, 
Яризько Л.В. 

Послуги С і ома і ОЛОГІЧНІ 
(86.23.1) 

2282 Місцевий 
бюдже 1 

300000.00 Відкриті 
торги 

грудень 2013 р. Член комітету конкурсних 
торгів. Сівцова Т.М. 

ПОСЛУГИ V сфері охорони ІДО* 
ров'я, інші (86.90.1) 

2240 Місцевий 
бюджет 

193212.82 Відкриті 
горі и 

/ . 

січень-лютий 
2014р. 

Заступник голови комітету 
з конкурсних торгів, 
Яризько Л.В. 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгі 
Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету і конкурсних торгів £ 

в в ід << 17» с і ч щ р & і ч ^ р . № 7 

ТУ 4)Ы 
?; 

Гайдаманчук 1.1. 

Михайлович О.К). 


