
ДОДАТОК 

ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2016 рік 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» 

Оболонського району м. Києва 

ЄДРПОУ 05494828 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги щодо обробляння даних, розміщування 

інформації на веб-вузлах, щодо програмного 

застосування та інші послуги щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною інфраструктурою 

(63.11.1) (Послуги використання платного сервісу 

"Кабінет замовника" на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань державних 

закупівель) 

2610 

1080,00 

(одна тисяча вісімдесят 

гривень 00 коп.) 

- - 1080,00 

Послуги щодо поховання та кремації (96.03.11) 

(Послуги з перевезення та утилізації відходів 

медичного походження) 

2610 

19600,00 грн. 

(дев’ятнадцять тисяч шістсот 

гривень 00 коп.) 

- - 19600,00 

Обробляння та розподіляння води трубопроводами 

(36.00.2) 

(Постачання холодної води) 

2610 

55829,00 грн. 

(п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот 

двадцять дев’ять гривень 00 

коп.) 

- - 55829,00 

Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устаткування (33.13.1) 

(Послуги з технічного обслуговування вузлів обліку 

теплової енергії, теплових пунктів, МІПТ) 

2610 

19100,00 грн. 

(дев’ятнадцять тисяч сто 

гривень 00 коп.) 

- - 19100,00 

Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки 

неорганічні (20.13.2) 

(Дезинфікаційний засіб «ДЕЗхлор». Набір для 

пригодовування азоперамової проби) 

2610 

89000,00 грн. 

(вісімдесят дев’ять тисяч 

гривень 00 коп.) 

- - 89000,00 



Продукція друкована, інша (58.19.19) 

(Спеціальні рецептурні бланки форми №3) 
2610 

190,00 грн. 

(сто дев’яносто гривень 00 

коп.) 

- - 190,00 

Послуги підприємств щодо перевезення безпечних 

відходів (38.11.6) 

(Послуги з вивезення твердих побутових відходів) 

2610 

13728,00 грн. 

(тринадцять тисяч сімсот 

двадцять вісім гривень 00 коп.) 

- - 13728,00 

Ремонтування та технічне обслуговування 

підіймального та вантажного устаткування (33.12.1) 

(Послуги з обслуговування ліфтів) 

2610 

10280,27 грн. 

(десять тисяч двісті вісімдесят 

гривень 27 коп.) 

- - 10280,27 

Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні 

(20.14.7) 

(Спирт етиловий медичний)  

2610 

10982,69 грн. 

(десять тисяч дев’ятсот 

вісімдесят дві гривні 69 коп.) 

- - 10982,69 

Послуги щодо прання та хімічного чищення 

текстильних і хутрових виробів (96.01.1) 

(Прання прямої та фасонної білизни) 

2610 

14559,00 грн. 

(чотирнадцять гривень п’ятсот 

п’ятдесят дев’ять гривень 00 

коп.) 

- - 14559,00 

Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н. в. і. у. 

(20.13.6) 

(Дезоксін. Пероксид водню 50%) 

2610 

83168,00 грн. 

(вісімдесят три тисячі сто 

шістдесят вісім гривень 00 

коп.) 

- - 83168,00 

Послуги щодо очищування, інші (81.29.1) 

(Послуги з виконання дератизаційних робіт) 
2610 

1570,00 грн. 

(одна тисяча п’ятсот сімдесят 

гривень 00 коп.) 

- - 1570,00 

Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний 

бензин (19.20.2) 

(Бензин А-95) 

2610 

20796,00 грн. 

(двадцять тисяч сімсот 

дев’яносто шість гривень 00 

коп.) 

- - 20796,00 

Препарати фармацевтичні, інші (21.20.2) 

(Реактиви лабораторні ) 
2610 

187172,53 грн. 

(сто вісімдесят сім тисяч сто 

сімдесят дві гривні 53 коп.) 

- - 187172,53 

Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування (71.20.1) 

(Повірка засобів вимірювальної техніки-манометри) 

2610 

975,00 грн. 

(дев’ятсот сімдесят п’ять 

гривень 00 коп.) 

- - 975,00 

Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого 

друку; фотохімікати та фотографічні незмішані 

речовини (20.59.1) 

(Рентгенплівка, проявник, фіксаж) 

2610 

99262,00 грн. 

(дев’яносто дев’ять тисяч 

двісті шістдесят дві гривні 00 

коп.) 

- - 99262,00 

Послуги щодо консультування стосовно систем і 2610 480,00 грн. - - 480,00 



програмного забезпечення (62.02.2) 

(Супровід програми та бази даних "Облік медичних 

кадрів України") 

(чотириста вісімдесят гривень 

00 коп.) 

Послуги щодо страхування майна від пожежі та 

інших небезпек (65.12.4) 

(Страхування приміщень загальними площами 

1228,6 та 2312,28 кв.м.) 

2610 
1000,00 грн. 

(одна тисяча гривень 00 коп.) 
- - 1000,00 

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 

стоматологічні (32.50.1) 

(Шприці, одноразові системи) 

2610 

98540,00 грн. 

(дев’яносто вісім тисяч п’ятсот 

сорок гривень 00 коп.) 

- - 98540,00 

Аварійний капітальний ремонт приміщень по вул.. 

Л.Гавро, 26 
2610 

137890,00 грн. 

(сто тридцять сім тисяч 

вісімсот дев’яносто гривень 00 

коп.) 

- - 137890,00 

Тканини бавовняні,  для виготовлення медичної 

марлі, бандажів і перев'язувальних матеріалів 

(13.20.2) 

(Вата, відріз марлевий, бинти, пов’язка сорбційна) 

2610 

97900,00 грн. 

(дев’яносто сім тисяч 

дев’ятсот гривень 00 коп.) 

- - 97900,00 

Молоко та вершки, рідинні, оброблені (10.51.1) 

(Молоко питне пастеризоване, 2,5% жирності, в 

поліетиленовому пакеті по 1л.) 

2610 

71200,00 грн. 

(сімдесят одна тисяча двісті 

гривень 00 коп.) 

- - 71200,00 

Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування (71.20.1) 

(Послуги з повірки медобладнання відділення 

функціональної діагностики) 

2610 

6188,16 грн. 

(шість тисяч сто вісімдесят 

вісім гривень 00 коп.) 

- - 6188,16 

Послуги в сфері охорони здоров’я, інші (86.90.1) 

(Проведення індивідуального дозиметричного 

контролю персоналу категорії «А» (8 осіб, 1 раз в 

квартал протягом року) 

2610 

2595,41 грн. 

(дві тисячі п’ятсот дев’яносто 

п’ять гривень 41 коп.) 

- - 2595,41 

Послуги щодо страхування майна від пожежі та 

інших небезпек (65.12.4) 

(2 договори страхування нежитлових орендованих 

приміщень площами: 140,00 кв.м. та 829,50 кв.м.). 

2610 

1899,62 грн. 

(одна тисяча вісімсот 

дев’яносто дев’ять гривень 62 

коп.) 

- - 1899,62 

Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування (71.20.1) 

(Послуги з метрологічної повірки медобладнання 

відділення функціональної діагностики) 

2610 

8656,56 грн. 

(вісім тисяч шістсот п’ятдесят 

шість гривень 56 коп.) 

- - 8656,56 

Ремонтування та технічне обслуговування 2610 9026,43 грн. - - 9026,43 



електронного й оптичного устаткування (33.13.1) 

(Послуги з ремонту флюорографа (заміна 

електродвигуна) 

(дев’ять тисяч двадцять шість 

гривень 43 коп.) 

Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацеталі та напівацеталі 

органічні; сполуки органічні, інші (20.14.6) 

(Екомент Форте) 

2610 

95400,00 грн. 

(дев’яносто п’ять тисяч 

чотириста гривень 00 коп.) 

- - 95400,00 

Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні галогено-, 

сульфо-, нітрони нітрозопохідні; спирти жирні 

технічні (20.14.2) 

(Манорм, Медіоцид, Пелесепт) 

2610 

94590,00 грн. 

(дев’яносто чотири тисячі 

п’ятсот дев’яносто гривень 00 

коп.) 

- - 94590,00 

Послуги щодо страхування від нещасних випадків і 

страхування здоров'я (65.12.1) 

(Проведення обов’язкового страхування 273 

медичних працівників та інших осіб на випадок 

інфікування вірусом імунодефіциту людини, 

захворювання на вірусний гепатит) 

2610 

1531,39 грн. 

(одна тисяча п’ятсот тридцять 

одна гривня 00 коп.) 

- - 1531,39 

Послуги освітянські допоміжні (85.60.1) 

(Проведення навчання та перевірка знань 

законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 

надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках) 

2610 

479,00 грн. 

(чотириста сімдесят дев’ять 

гривень) 

- - 479,00 

Журнали та періодичні видання друковані  (58.14.1) 

(Передплата журналу «Довідник головної медичної 

сестри») 

2610 

1255,65 грн. 

(одна тисяча двісті п’ятдесят 

п’ять гривень 65 коп.)  

- - 1255,65 

Журнали та періодичні видання друковані  (58.14.1) 

(Передплата журналу «Expertus «Медсестринство») 
2610 

270,00 грн. 

(двісті сімдесят гривень 00 

коп.) 

- - 270,00 

"Послуги у сфері охорони здоров’я, інші" (86.90.1) 

Бактеріологічні дослідження: стерильність та змиви 

на стафілокок) 

2610 

2997,82 грн. 

(дві тисячі дев’ятсот 

дев’яносто сім гривень 82 коп.) 

- - 2997,82 

Послуги освітянські допоміжні (85.60.1) 

(Проведення навчання та перевірка знань 

законодавчих актів з охорони праці на автоклавах та 

парових стерилізаторах) 

2610 

1188,00 грн. 

(одна тисяча сто вісімдесят 

вісім гривень 00 коп.) 

- - 1188,00 

Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування (71.20.1) 

(Послуги з метрологічної повірки дозаторів 

піпеткових) 

2610 

4182,48 грн. 

(чотири тисячі сто вісімдесят 

дві гривні 48 коп.) 

- - 4182,48 



Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устаткування (33.13.1) 

(Ремонтування та технічне обслуговування 

флюорографічного апарату ФЦОЗ-12 по вул. 

Л.Гавро, 26) 

2610 

8551,92 грн. 

(вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят 

одна гривня 92 коп.) 

- - 8551,48 

Препарати фармацевтичні, інші (21.20.2) 

(Очні каплі «Тропікамід-Фармак» ) 
2610 

545,31 грн. 

(п’ятсот сорок п’ять гривень 

31 коп.) 

- - 545,31 

Послуги освітянські допоміжні (85.60.1) 

(Проведення навчання та перевірка знань 

законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 

надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках) 

2610 

2200,00 грн. 

(дві тисячі двісті гривень 00 

коп.) 

- - 2200,00 

Ремонтування комп'ютерів і периферійного 

устатковання (95.11.1) 

(Технічне та програмне обслуговування 

комп’ютерів) 

2610 

34399,00 грн. 

(тридцять чотири тисячі триста 

дев’яносто дев’ять гривень 00 

коп.) 

- - 34399,00 

Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устаткування (33.13.1) 

(Послуги з ремонтування рентген-діагностичного 

комплексу «Медикс») 

2610 

13580,00 грн. 

(тринадцять тисяч п’ятсот 

вісімдесят гривень 00 коп.) 

- - 13580,00 

Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний 

бензин (19.20.2) 

(Бензин А-95) 

2610 

24000,00 грн. 

(двадцять чотири тисячі 

гривень 00 коп.) 

- - 24000,00 

Ремонтування комп'ютерів і периферійного 

устатковання (95.11.1) 

(Послуги з обслуговування оргтехніки - заправка 

картриджів) 

2610 

5698,90 грн. 

(п’ять тисяч шістсот 

дев’яносто вісім гривень 90 

коп.) 

- - 5698,90 

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, 

реконструкція, капітальний і поточні ремонти) 

(41.00.40-00.00) 

(Проведення капітального ремонту приміщень для 

влаштування бактеріологічної лабораторії по вул.. 

Північна, 4а) 

2610 

999541,00 грн. 

(дев’ятсот дев’яносто дев’ять 

тисяч п’ятсот сорок одна 

гривня 00 коп.) 

- - 999541,00 

Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування (71.20.1) 

(Послуги з метрологічної повірки манометрів та 

підготовки до осінньо-зимового періоду 2016-

2610 

10900,00 грн. 

(десять тисяч дев’ятсот 

гривень 00 коп.) 

- - 10900,00 



2017р.р.) 

Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устаткування (33.13.1) 

(Послуги з чергової метрологічної повірки 

лічильника теплової енергії АКВА-МВТ-ВПР Ду25) 

2610 

5900,00 грн. 

(п’ять тисяч дев’ятсот гривень 

00 коп.) 

- - 5900,00 

Вата; вироби з вати, інші (17.22.1) 

(Вата медична) 
2610 

8825,00 грн. 

(вісім тисяч вісімсот двадцять 

п’ять гривень 00 коп.) 

- - 8825,00 

Вироби з вулканізованої ґуми, н.в.і.у.; ґума тверда; 

вироби з твердої ґуми (22.19.7) 

(Рукавички медичні) 

2610 

99991,00 грн. 

(дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто одна 

гривня 00 коп.) 

- - 99991,00 

Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устаткування (33.13.1) 

(Ремонт неполадок парового стерилізатора ГП-400-

1) 

2610 

4695,00 грн. 

(чотири тисячі шістсот 

дев’яносто п’ять гривень 00 

коп.) 

- - 4695,00 

Послуги освітянські допоміжні (85.60.1) 

(Проведення навчання та перевірка знань 

законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 

надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках) 

2610 

7626,00 грн. 

(сім тисяч шістсот двадцять 

шість гривень 00 коп.) 

- - 7626,00 

Ремонтування та технічне обслуговування машин і 

устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 

(Ремонтування обладнання басейну по вул.. 

Північна, 4-а) 

2610 

26550,00 грн. 

(двадцять шість тисяч п’ятсот 

п’ятдесят гривень 00 коп.) 

- - 26550,00 

Продукти хімічні різноманітні (20.59.5) 

(Реактиви лабораторні) 
2610 

193711,91 грн. 

(сто дев’яносто три тисячі 

сімсот одинадцять гривень 91 

коп.) 

- - 193711,91 

Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки 

неорганічні (20.13.2) 

(Реактиви лабораторні) 

2610 

174026,00 грн. 

(сто сімдесят чотири тисячі 

двадцять шість гривень 00 

коп.) 

- - 174026,00 

Журнали та періодичні видання друковані  (58.14.1) 

(Передплата видання «Офіційний вісник України») 
2610 

3382,70 грн. 

(три тисячі триста вісімдесят 

дві гривні 70 коп.) 

- - 3382,70 

Послуги щодо страхування майна від пожежі та 

інших небезпек (65.12.4) 
2610 

526,66 грн. 

(п’ятсот двадцять шість 
- - 526,66 



(Страхування приміщень загальними площами 

286,42, 1600,32 та 2098,20 кв.м.) 

гривень 66 коп.) 

Послуги щодо фінансового аудиту (69.20.10-00.00) 

(Аудит фінансової звітності підприємства за 2015 

рік) 

2610 

15500,00 грн. 

(п’ятнадцять тисяч п’ятсот 

гривень 00 коп.) 

- - 15500,00 

Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування (71.20.1) 

(Метрологічна повірка медичного обладнання) 

2610 

11770,00 грн. 

(одинадцять тисяч сімсот 

сімдесят гривень 00 коп.) 

- - 11770,00 

Монтування електричного устаткування (33.20.5) 

(Послуги по заміні вузла комерційного обліку 

електричної енергії) 

2610 

6500,00 грн. 

(шість тисяч п’ятсот гривень 

00 коп.) 

- - 6500,00 

Послуги з монтажу, технічного обслуговування і 

ремонту підіймального та такелажного 

устаткування (33.12.1) 

(Поточний ремонт пасажирського ліфту) 

2610 

792,00 грн. 

(сімсот дев’яносто дві гривні 

00 коп.) 

- - 792,00 

Ремонтування та технічне обслуговування іншого 

електричного устатковання (33.14.1) 

(Проведення електровимірювальних та 

електровипробувальних робіт на діючих 

електроустановках) 

2610 

7200,00 грн. 

(сім тисяч двісті гривень 00 

коп.) 

- - 7200,00 

Спирт етиловий, неденатурований з фактичною 

концентрацією спирту менше ніж 80 об. % 

(11.01.10-70.00) 

(Спирт етиловий) 

2610 

21799,00 грн. 

(двадцять одна тисяча сімсот 

дев’яносто дев’ять гривень 00 

коп.) 

- - 21799,00 

Вироби канцелярські, паперові (17.23.1) 

(Журнали реєстраційні, бланки рецептів) 
2610 

13198,00 грн. 

(тринадцять тисяч сто 

дев’яносто вісім гривень 00 

коп.) 

- - 13198,00 

Послуги інженерні (71.12.1) 

(Експертиза технічного стану медичного 

обладнання для списання) 

2610 

19740,00 грн. 

(дев’ятнадцять тисяч сімсот 

сорок гривень 00 коп.) 

- - 19740,00 

Результати наукового досліджування та 

експериментального розробляння у сфері 

суспільних та гуманітарних наук (72.20.30-00.00) 

(Консультаційні послуги з розробки, впровадження 

та супроводження підчас сертифікації системи 

управління якістю (далі СУЯ) на відповідність 

вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2008 та 

2610 

185940,00 грн. 

(сто вісімдесят п’ять тисяч 

дев’ятсот сорок гривень 00 

коп.) 

- - 185940,00 



національного стандарту ДСТУ ISO 9001: 2009 в 

рамках діяльності Замовника) 

Послуги щодо страхування автотранспорту (65.12.2) 

(Послуги щодо страхування автомобіля та водія) 
2610 

1078,27 грн. 

(одна тисяча сімдесят вісім 

гривень 27 коп.) 

- - 1078,27 

Фотопапір, фотокартон і фототканини; 

сенсибілізовані та неекспоновані (20.59.11-70.00) 

(Фотопапір EPSON Premium glossy 13х18см. №100 

для флюорографічного обстеження) 

2610 

3945,60 грн. 

(три тисячі дев’ятсот сорок 

п’ять гривень 60 коп.) 

- - 3945,60 

Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устаткування (33.13.1) 

(Ремонт автоматичного біохімічного аналізатора В-

200) 

2610 

19896,00 грн. 

(дев’ятнадцять тисяч вісімсот 

дев’яносто шість гривень 00 

коп.) 

- - 19896,00 

Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування (71.20.1) 

(Калібрування медичного обладнання ЗВТ) 

2610 

52200,00 грн. 

(п’ятдесят дві тисячі двісті 

гривень 00 коп.) 

- - 52200,00 

Проводи та кабелі електронні й електричні, інші 

(27.32.1) 

(Магістральний кабель та комплект проводів до 

електрокардіографу портативного 1/3 канальний 

МАС 500) 

2610 

2690,00 грн. 

(дві тисячі шістсот дев’яносто 

гривень 00 коп.) 

- - 2690,00 

Сполуки органічні з азотною функційною групою 

(20.14.4) 

(Деззасоби «Вернедор» і «Септонорм») 

2610 

99917,88 грн. 

(дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот сімнадцять гривень 

88 коп.) 

- - 99917,88 

Ліки (21.20.1) 2610 

183084,54 грн. 

(сто вісімдесят три тисячі 

вісімдесят чотири гривні 54 

коп.) 

- - 183084,54 

Продукція друкована, інша (58.19.19) 

(Медична карта обліку та медична книжка) 

 

2610 

23528,00 грн. 

(двадцять три тисячі п’ятсот 

двадцять вісім гривень 00 коп.) 

- - 23528,00 

Папір і картон, інші, для писання, друкування чи 

іншої графічної призначеності, віддруковані, 

тиснені або перфоровані (17.23.14) 

(Стрічка діаграмна для реєструючих приладів) 

2610 

3261,50 грн. 

(три тисячі двісті шістдесят 

одна гривня 50 коп.) 

- - 3261,50 

Вогнегасники (28.29.22-10.00) 

(Придбання вогнегасників) 
2610 

13850,88 грн. 

(тринадцять тисяч вісімсот 
- - 13850,88 



п’ятдесят гривень 88 коп.) 

Тара пластмасова (22.22.1) 2610 

199150,20 грн. 

(сто дев’яносто дев’ять тисяч 

сто п’ятдесят гривень 20 коп.) 

- - 199150,20 

Скло порожнисте (23.13.1) 2610 

188564,72 грн. 

(сто вісімдесят вісім тисяч 

п’ятсот шістдесят чотири 

гривні 72 коп.)  

- - 188564,72 

Послуги щодо керування проектами, інші, крім 

послуг щодо керування будівельними проектами 

(70.22.2) 

(Послуги з сертифікації системи управління якістю 

(далі СУЯ) на відповідність вимогам міжнародного 

стандарту ISO 9001:2008 та національного 

стандарту ДСТУ ISO 9001: 2009) 

2610 

122200,00 грн. 

(сто двадцять дві тисячі двісті 

гривень 00 коп.) 

- - 122200,00 

Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування (71.20.1) 

(Випробовування рукавиць діелектричних) 

2610 

155,52 грн. 

(сто п’ятдесят п’ять гривень 52 

коп.) 

- - 155,52 
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