Річний план закупівель,
що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2014 рік
КМУ «Дитяче територіальне медичне об'єднання» м. Краматорськ, код ЄДРПОУ 01990803
Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

2282 (2210)

18612

Мило, засоби мийні та засоби для
чищення

січень-грудень

(Вісімнадцять тисяч
шістсот дванадцять
гривень 00 коп)

дод.уг № 1 від 05.03.2014 ПП Ожередов1994,40 грн

(код ДК 016-2010- 20.41.3)

Паливо рідинне та газ, оливи
мастильні
(код ДК 016-2010 - 19.20.2)

дог.№ 21 від 21.01.2014 ПП Ожередов - 993,3
грн.

дод.уг №2 від 11.06.2014 ПП Ожередов- 937,50
грн
дод.уг № 3 від 12.08.2014 ПП Ожередов-1700
грн
дод.уг № 4 від 09.09.2014 ПП Ожередов-1698,40
грн
дод.уг №5 від 10.10.2014 ПП Ожередов-1568,40
грн
дод.уг №6 від 09.12.2014 ПП Ожередов-6732,00
грн
кредиторська заборгованість 2013 р. - 2988 грн.
2282 (2210)

24804,06
(Двадцять чотири тисячі
вісімсот чотири гривні
06 коп.)

січень-грудень

дог.№ 9 від 17.01.2014 р. ТОВ "Термінал" 2956,25
дод.уг.№ 1 від 06.03.2014 р. ТОВ "Термінал" 3735
дог.№ 33 від 19.05.2014 р. ТОВ "Катоіл Плюс" 2347,50 грн

дод. уг.№ 1 від 10.09.2014 р. ТОВ "Катоіл
Плюс" - 6815,31 грн
дод. уг.№ 2 від 13.11.2014 р. ТОВ "Катоіл
Плюс" - 4800 грн
дог.№ 47 від 13.11.2014 р. ПП Заярний- 385 грн.
кредиторська заборгованість 2013 р. - 3765 грн.
Гази промислові

2282 (2210)

432

січень-грудень

кредиторська заборгованість 2013 р- 432 грн.

2282 (2210)

(Чотириста тридцять дві
гривні)
1254,24

жовтень

дог.№ 45 від 16.10.2014 р. ФОП Лисенко1248,85 грн.
дод.уг № 1 від10.12.2014 ФЛП Лысенко- 5,39
грн

грудень

дог.№ 48 від 09.12.2014 р. ФОП Ожередов- 3500
грн.

(код ДК 016-2010 - 20.11.1)
Канцелярські вироби
Убори нагаловні захисні; ручки та
олівці, дошки, штемпелі для
датування, опечатування та
нумерування; стрічки до
друкарських машинок, штемпельні
подушечки
(код Дк 016-2010- 25.99.2, 20.30.2,
22.29.2)
Устатковання для паяння м’якими
та твердими припоями чи
зварювання, машини й апарати для
поверхневого термообробляння та
гарячого напилення, електричні

(Одна тисяча двісті
пятдесят чотири гривні
24 коп)

2282 (2210)

3500
(Три тисячі пятсот
гривень 00 коп)

(код ДК 016-2010- 27.90.3)
Інструмент електромеханічний для
роботи однією рукою; інструмент
ручний портативний із силовим
урухомлювачем/приводом, інший
(код ДК 016-2010- 28.24.1)
Господарські вироби

768

дог.№ 49 від 09.12.2014 р. ФОП Ожередов- 768
грн.

(код ДК 016-2010 - 25.94.1, 25.99.2,
13.96.1, 20.59.5)

(Сімсот шістдесят вісім
гривень 00 коп.)

Частини та приладдя до моторних
транспортних засобів

7036,41

січень-грудень

(Сім тисяч тридцять
шість гривень 41 коп.)

дог.№ 41 від 15.10.2014 р. ПП Заярний- 1710
грн.
дод.уг.№ 1 від 13.11.2014 р. ПП Заярний- 415
грн.
Кредиторська заборгованість 2013 р. - 2748 грн.
дог.№ 40 від 01.10.2014 р. ПП Ожередов -340
грн.

(код ДК 016-2010 - 29.32.3)

Вироби канцелярські, паперові

2282 (2210)

(код ДК 016-2010 - 17.23.1)

2282 (2220)

(код ДК 016-2010 - 22.29.2)
Елементи хімічні, кислоти та сполуки
неорганічні

(код ДК 016-2010 - 23.19.2)

7345,5

січень-грудень

(Сім тисяч триста сорок
пять гривень 50 коп.)
2282 (2220)

(код ДК 016-2010 - 20.13.2)

Скло технічне та інше скло

січень-грудень

(Одинадцять тисяч двісті
шістдесят три гривні 18
коп)

Папір і картон, інші, для писання,
друкування чи іншої графічної
призначеності, віддруковані,
тиснені або перфоровані
(код ДК 016-2010 - 17.23.14)
Вироби пластмасові, інші

11263,18

46520

січень-грудень

(Сорок шість тисяч
пятсот дводцять гривень
00 коп.)

2282 (2220)

521,00
(Пятсот двадцять одна
гривня 00 коп)

дог.№ 25 від 17.02.2014 ПП Олійник- 1300 грн.

січень-грудень

дог.№ 44 від 16.10.2014 р. ФЛП Лисенко 5896,70 грн.
дог.№ 36 від 04.09.2014 р. ФЛП Лисенко 2798,88
дод.уг.№ 2 від 10.12.2014 р. ФЛП Лисенко 992,00 грн.
кредиторська заборгованість 2013 р.-1575,6 грн.
дог.№ П-09 від 19.02.2014 р. ФОП Юрченко
6345,5
дод.уг.№ 3 від 16.10.2014 р. ФОП Юрченко1000,00
дог.№ П-08 від 19.02.2014 р. ФОП Юрченко 24230
дод.уг.№ 2/3 від 23.09.2014 р. ФОП Юрченко12385,00 грн.
дод.уг.№ 4 від 15.10.2014 р. ФОП Юрченко10068,00 грн.
дод.уг.№ 6 від 02.12.2014 р. ФОП Юрченко46520 грн.
дог.№ П-06 від 19.02.2014 р. ФОП Юрченко 2261,6
дод.уг.№ 2 від 23.09.2014 р. ФОП Юрченко520,6 грн.
дод.уг.№ 4 від 16.10.2014 р. ФОП Юрченко-

0,40 грн.
Продукти хімічні різномінітні

2282 (2220)

(код ДК 016-2010 - 20.59.5)

Вироби паперові та картонні, інші

січень-грудень

(Шістдесят сім тисяч
девятсот тринадцять
гривень 93 коп)

2282 (2220)

Папір і картон фільтрувальні

4745

січень-грудень

(Чотири тисячі сімсот
сорок пять гривень 00
коп)

(код ДК 016-2010 - 17.29.1)
Провітаміни, вітаміни й гормони,
глікозиди та алкалоїди рослинного
походження та їхні похідні,
антибіотики

67913,93

2282 (2220)

89477,82
(Вісімдесят девять тисяч
чотириста сімдесят сім
гривень 82 коп)

січень-грудень

(Код ДК 016-2010 - 21.10.5)
Ліки

2282 (2220)

(Код ДК 016-2010 - 21.20.1)
Предмети одягу та аксесуари одягу
з вулканізованої гуми (крім
виготовлених з твердої гуми)

(Код ДК 016-2010 - 22.19.6)

2282 (2220)

66678,64
(Шістдесят шість тисяч
шістсот сімдесят вісім
гривень 64 коп)
41985
(Сорок одна тисяча
девятсот вісімдесят пять
гривень 00 коп)

січень-грудень

січень-грудень

дог.№ П-05 від 19.02.2014 р. ФОП Юрченко 78301,58 грн.
дод.уг.№ 1 від 25.02.2014 р. ФОП Юрченко701,19 грн
дод.уг.№ 3 від 28.07.2014 р. ФОП Юрченко78455,33грн
дод.уг.№ 4 від 23.09.2014 р. ФОП Юрченко67811,33 грн
дод.уг.№ 8 від 16.10.2014 р. ФОП Юрченко60,40 грн
дод.уг.№ 9 від 02.12.2014 р. ФОП Юрченко- 163
грн
дог.№ П-07 від 19.02.2014 р. ФОП Юрченко 5745
дод.уг.№ 2 від 16.10.2014 р. ФОП Юрченко4745,00 грн.
дог.№ Д-32 від 19.02.2014р. ТОВ "БаДМ"89477,82

дод.уг.№ 1 від 26.12.2014 р. ТОВ "БаДМ" 89476,61
дог.№ Д-75 від 19.02.2014р. ТОВ "БаДМ"66678,64
дод.уг.№ 1 від 26.12.2014 р. ТОВ "БаДМ" 66674,48 грн.
дог.№ Д-74 від 19.02.2014р. ТОВ "БаДМ"41985 грн.
дод.уг.№ 1 від 17.03.2014 р. ТОВ "БаДМ" 40455 грн.
дод.уг.№ 2 від 26.12.2014 р. ТОВ "БаДМ" 23623,25 грн.
дог.№ 28 від 17.03.2014 р. ФОП Шарін- 1530
грн.

Вироби медичної та хірургічної
призначенності

2282 (2220)

Код ДК 016-2010 - 32.50.5)
Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні

2282 (2220)

460
(Чотириста шістдесят
гривень 00 коп)

січень-грудень

80954,8

січень-грудень

(Вісімдесят тисяч
девятсот пятдесят
чотири гривні 80 коп)

(Код ДК 016-2010 - 32.50.1)

Залози та інші органи, екстракти
цих речовин та інші речовини
людського чи тваринного
походження
(код ДК 016-2010- 21.10.6)

2282 (2220)

Лактони,н.в.і.у., гетероциклічні
сполуки лише з гетеро-атомом
азоту, мають у структурі
неконденсоване піразинове кільце,
піримідинове кільце, піперазольне
кільце чи фенотіазинову кільцеву
систему бех подальшої конденсації;
гідантоїн та його
похідні;сульфонаміди

2282 (2220)

9067,28
Девять тисяч шістдесят
сім гривень 28 коп)

54656,28
(Пятдесят чотири тисячі
шістсот пятдесят шість
гривень 28 коп)

січень-грудень

січень-грудень

(Код ДК 016-2010 - 21.10.3)
Крохмалі і крохмалепродукти;
цукор і цукрові сиропи
(код ДК 016-2010- 10.62.1

2282 (2220)

31869,7
(Тридцять одна тисяча
вісімсот шістдесят
девять гривень 70 коп)

січень-грудень

дог.№ П-25 від 19.02.2014 р. ФОП Юрченко 400
доп.уг.№ 3 від 16.10.2014 р. ФОП Юрченко- 460
грн.
дог.№ Д-72 від 19.02.2014р. ТОВ "БаДМ"80954,80
дод.уг.№ 1 від 26.12.2014 р. ТОВ "БаДМ" 80954,2
дог.№ П-24 від 19.02.2014 р. ФОП Юрченко 10068
дод.уг.№2 від 15.10.2014 ФОП Юрченко- 0 грн.
дог.№ Д-76 від 19.02.2014р. ТОВ "БаДМ"9067,28

дод.уг.№ 1 від 26.12.2014 р. ТОВ "БаДМ" 8668,06
дог.№ Д-33 від 19.02.2014р. ТОВ "БаДМ"39656,28

дог.№ 86(л) від 10.02.2014 р. ДКП "Фармація"15000 грн.
дод.уг.№ 1 від 05.12.2014р. ДКП "Фармація" 14993,35 грн
дог.№ Д-71 від 19.02.2014р. ТОВ "БаДМ"31869,70
дод.уг.№ 1 від 26.12.2014 р. ТОВ "БаДМ" 31868,2

Лізин,глутамінова кислота та їхні
солі;солі та гідроксиди амонію
четвертинні;фосфоаміноліліди;
аміди та їхні похідні й солі з цих
речовин

2282 (2220)

18267,5
(Вісімнадцять тисяч
двісті шістдесят сім
гривень 50 коп)

січень-грудень

(код ДК 016-2010 - 21.10.2)
Пестициди та інші (код ДК 016-2010
- 20.20.1)
Засоби дезінфекційні (код ДК 0162010 - 20.20.14)
Фотопластинки й
фотоплівки,фотохімікати

2282 (2220)

98000
(Девяносто вісім тисяч
гривень 00 коп)

січень-грудень

2282 (2220)

10419,44
(Десять тисяч чотириста
девятнідцять гривень 44
коп)

січень-грудень

20845
(Двадцять тисяч вісімсот
сорок пять гривень 00
коп)

січень-грудень

34698,11

січень-грудень

(код ДК 016-2010 - 20.59.1)
Продукти хімічні, органічні,
основні, різноманітні

2282 (2220)

(код ДК 016-2010 - 20.14.7)
Препарати фармацевтичні, інші

2282 (2220)

(код ДК 016-2010 - 21.20.2)

Гази промислові

(Тридцять чотири тисячі
шістсот девяносто вісім
гривень 11 коп)

2282 (2220)

475
(Чотириста сімдесят
пять гривень 00 коп)

2282 (2230)

1953,5

(код ДК 016-2010 - 20.11.1
Борошно зернових і овочевих
культур, їхні суміші
(код ДК 016-2010 -10.61.2)

(Одна тисяча девятсот
пятдесят три нривні 50

січень-грудень

дог.№ Д-73 від 19.02.2014р. ТОВ "БаДМ"18267,5

дод.уг.№ 1 від 26.12.2014 р. ТОВ "БаДМ" 18256,59 грн.
дог.№ 26 від 19.02.2014 р. ФОП Єрмоченко 98000 грн.

дог.№ 27 від 19.02.2014 р. ФОП Єрмоченко 9872
дод.уг №1 від 28.07.2014 ФОП Єрмоченко547,44 грн.
дог.№ Д-78 від 19.02.2014р. ТОВ "БаДМ"20845 грн.
дод.уг.№ 1 від 26.12.2014 р. ТОВ "БаДМ" 20834,71 грн.
дог.№ 4 від 20.01.2014р. КМУ "СПК"- 350,59
грн
дод.уг.№ 1 від 19.02.2014 р. КМУ "СПК" 323,81 грн.
дог.№ Д-77 від 19.02.2014р. ТОВ "БаДМ"34374,3
дод.уг.№ 1 від 26.12.2014 р. ТОВ "БаДМ" 34374,21 грн.
дог.№ 2 від 10.01.2014 ТОВ "ДіПіЕйрГаз"- 475
грн.

дог.№ 14 від 22.01.14 ТОВ "Роза вєтров 2020" 397 грн.
дод.уг № 1 від 17.03.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" -1191 грн

коп)
Кава та чай оброблені

2282 (2230)

(код ДК 016-2010 -10.83.1)

Цукор-сирець, тростинний і
очищений тростинний чи буряковий
цукор (сахароза); меляса

січень-грудень

(Одна тисяча двісті
шістдесят сім гривень 80
коп)
2282 (2230)

(код ДК 016-2010 -10.81.1)

Коренеплоди та бульби їстівні з
високим умістом крохмалю та
інуліну

1267,8

дод.уг № 4 від 15.12.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" -365,5 грн

10569,12

січень-грудень

(Десять тисяч пятсот
шістдесят девять
гривень 12 коп)
2282 (2230)

Картопля

36040

січень-грудень

(Тридцять шість тисяч
сорок гривень 00 коп)

2282 (2230)

(код ДК 016-2010 - 01.13.4)
Овочі листкові

2282 (2230)

(код ДК 016-2010 - 01.13.12)

Вироби хлібобулочні, кондитерські
та кулінарні, борошняні
нетривалого зберігання

4982,4
(Чотири тисячі девятсот
вісімдесят дві гривні 40
коп)

січень-грудень

2542

січень-грудень

16090,17
(Шістнадцять тисяч
девяносто гривень 17

дод.уг.№ 12 від 10.11.2014 р. ТОВ "Урожайторг"- 36040 грн
дог.№ 5 від 13.01.14 ТОВ "Урожай-торг" 1245,6 грн.
дод.уг.№ 3 від 17.03.2014 ТОВ "Урожай-торг" 3736,80 грн.

(Дві тисячі пятсот сорок
дві гривені 00 коп)

2282 (2230)

дод.уг № 1 від 17.03.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" - 4401,84 грн
дод.уг № 5 від 15.12.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" - 4700 грн
дог.№ 3 від 13.01.14 ПАТ "Урожай-торг" - 9260
грн.
дод.уг.№ 3 від 17.03.2014 р. ТОВ "Урожайторг"- 27780 грн

(код ДК 016-2010 - 01.13.51)
Овочі коренеплідні, цибулинні та
бульбоплідні

дог.№20 від 22.01.14 ТОВ "Роза вєтров 2020" 66,95 грн.
дод.уг № 1 від 17.03.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" - 200,85 грн
дод.уг № 2 від 05.05.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" - 1000,00 грн
дог.№ 19 від 22.01.14 ТОВ "Роза вєтров 2020" 1467,28 грн.

дог.№ 4 від 13.01.14 ПАТ "Урожай-торг" -385,5
грн.
дод.уг.№ 3 від 17.03.2014 р. ТОВ "Урожайторг"- 1156,5 грн
дод.уг.№ 12 від 10.11.2014 р. ТОВ "Урожайторг"- 1000 грн

січень-грудень

дог.№ 6 від 15.01.2014 ТОВ "Хлібторг" - 4846,8
грн.

(код ДК 016-2010 - 10.71.1)

коп)

2282 (2230)
Масло вершкове та молочні пасти
(код ДК 016-2010 - 10.51.3)

Крупи, крупка, гранули та інші
продукти з зерна та зернових
культур
(код ДК 016-2010 - 10.61.3)

Олії сирі

2282 (2230)

2282 (2230)

19441,27

січень-грудень

дод.уг № 1 від 17.03.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" - 1589,4 грн
дод.уг № 2/3 від 13.10.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" - 107,76 грн
дод.уг № 5 від 15.12.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" - 1742,36 грн

1846,10

2282 (2230)

10236,78

січень-грудень

січень-грудень

(Десять тисяч двісті
тридцять шість гривень
78 коп)
2282 (2230)

564

дог.№ 15 від 22.01.14 ТОВ "Роза вєтров 2020" 4111,5 грн.
дод.уг № 1 від 17.03.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" -12334,5 грн

(Одна тисяча вісімсот
сорок шість гривень 10
коп)

(код ДК 016-2010 - 10.51.1)

Сіль харчова

січень-грудень

(Девятнадцять тисяч
чотириста сорок одна
гривня 27 коп)

(код ДК 016-2010 - 10.41.2)

Молоко та вершки рідинні,
оброблені

3969,32
(Три тисячі девятсот
шістдесят девять
гривень 32 коп)

дод.уг.№ 1 від 01.04.2014р ТОВ "Хлібторг" 14540,4 грн.
дод.уг.№ 2 від 15.12.2014р ТОВ "Хлібторг" 16090,17 грн.
дог.№ 11 від 22.01.14 ТОВ "Роза вєтров 2020" 529,8 грн.

дод.уг № 12 від 15.12.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" -2995,27 грн
дог.№ 12 від 22.01.14 ТОВ "Роза вєтров 2020" 325,6 грн.
дод.уг № 1 від 13.03.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" - 976,8 грн
дод.уг № 2 від 15.12.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" - 543,7 грн
дог.№ 13 від 22.01.2014 ТОВ "Роза вєтров" 3991,52 грн.
дод.уг № 1 від 17.03.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" - 11974,56 грн
дод.уг № 8 від 17.09.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" - 10236,78 грн

січень-грудень

дог. №18 від 22.01.14 р.ТОВ "Роза вєтров 2020"
- 91 грн.

(код ДК 016-2010 - 10.84.3)

Вироби хлібобулочні, зниженої
вологості та кондитерські,
борошняні, тривалого зберігання

(Пятсот шістдесят
чотири гривні 00 коп)

2282 (2230)

840,8
(Вісімсот сорок гривень
80 коп)

дод.уг № 1 від 17.03.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" - 273 грн

січень-грудень

(код ДК 016-2010 - 10.72.1)
Макарони, локшина, кускус і
подібні борошняні вироби

2282 (2230)

(код ДК 016-2010- 10.73.1)

січень-грудень

(Одна тисяча триста
сімдесят сім 24 коп)

Продукти харчові готові
гомогенізовані для дитячого та
дієтичного харчування
(код Дк 016-2010- 10.86.1)

2282 (2230)

Яйця у шкорлупі, свіжі

2282 (2230)

дод.уг № 1 від 17.03.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" -630,60 грн
дог.№ 16 від 22.01.2014 р. ТОВ "Роза вєтров" 371,25 грн.
дод.уг № 1 від 17.03.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" -1113,75 грн
дод.уг № 3 від 13.10.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" -1377,24 грн

березеньгрудень

дог.№ 30 від 19.03.2014 р. ФОП Іванов - 20600
грн.

7207,82
(Сім тисяч двісті сім
гривень 82 коп)

вересеньгрудень

дод.уг № 1 від 05.05.2014 ФОП Іванов- 19400
грн.
дод.уг № 2 від 23.09.2014 ФОП Іванов- 16438
грн.
дод.уг № 3 від 12.12.2014 ФОП Іванов- 2526,68
грн.
дог.№ 37 від 17.09.2014 ТОВ "Роза вєтров
2020"- 5729,3 грн.

2282 (2230)

405
(Чотириста пять гривень
00 коп)

грудень

дог.№ 51 від 15.12.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" - 405 грн.

2282 (2230)

7241
Сім тисяч двісті сорок

вересеньгрудень

дог.№ 39 від 23.09.2014 ФОП Іванов- 2962,00
грн.

18964,68
(Вісімнадцять тисяч
девятсот шістдесят
чотири гривні 68 коп)

(код ДК 016-2010- 01.47.2)
Супи, яйця, дріжджі та інші харчові
продукти; екстракти та соки з мяса,
риби й водяних безхребетних

1377,24

дод.уг № 2 від 05.05.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" - 200 грн
дог. № 17 від 22.01.14 р.ТОВ "Роза вєтров 2020"
- 210,2 грн.

дод.уг № 1 від 15.12.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" -1478,52 грн

(код ДК 016-2010 - 10.89.1)
(10.89.13-34.00- дріжджі пекарські)
Молоко у твердих формах

(код ДК 016-2010- 10.51.2)
Послуги лікуальних закладів

одна гривня 00 коп)
2282 (2240)

січень-грудень

(Сімнадцять тисяч
тридцять гривень 26
коп)

(код ДК 016-2010- 86.10.1)

Послуги систем безпеки

17030,26

2282 (2240)

(код ДК 016-2010- 80.20.1)

6274,92

дод.уг № 1 від 12.12.2014 р. ТОВ "Роза вєтров
2020" -4279 грн
дог.№ 7 від 15.01.2014 р. КЛПУ
"Кожвендиспансер" - 300 грн.
дод.уг.№ 1 від 04.03.2014 р. КЛПУ
"Кожвендиспансер" - 900 грн.
дод.уг.№ 2 від 15.12.2014 р. КЛПУ
"Кожвендиспансер" - 488,18 грн.

січень-грудень

(Шість тисяч двісті
сімдесят чотири гривні
92 коп)

кредиторська заборгованість 2013 р.
дог.№ 3106/КМ від 16.01.2014 Управління
Держ.служби охорони - 1051,14 грн
дод.уг.№ 1 выд 17.03.2014 р.Управлыння
Держ.служби охорони - 3153,42
дог.№ 3107/КМ від 16.01.2014 Управління
Держ.служби охорони - 517,59 грн
дод.уг.№ 1 від 17.03.2014 Управління
Держ.служби охорони - 1552,77 грн

Послуги проводового
електрозв'язку

2282 (2240)

18570,8

січень-грудень

дог.№ 64-67 від 23.01.2014р. ПАТ "Укртелеком"
- 3000 грн.
дод.уг.№ 1 від 05.02.2014 р.ПАТ "Укртелеком" 485 грн.

Послуги щодо передавання даних і
повідомлень

дод.уг.№ 2 від 25.02.2014 р.ПАТ "Укртелеком" 12829,92 грн.

(код ДК 016-2010- 61.10.1)

дод.уг № 3 від 02.12.2014 р. ПАТ "Укртелеком"
- 239,80 грн.
дод.уг.№ 4 від 16.12.2014 р.ПАТ "Укртелеком" 14521,63 грн.
дод.уг № 5 від 19.12.2014 р. ПАТ "Укртелеком"
- 14338 грн.
кредиторська заборгованість 2013 р.- 4232,8 грн.

Послуги звязку Інтернетом
проводовими мережами
(код ДК 016-2010- 61.10.4)

Послуги щодо страхування від
нещасних випадків і страхування
здоров'я

(Вісімнадцять тисяч
пятсот сімдесят гривень
80 коп)

2282 (2240)

204
(Двісті чотири гривні 00
коп)

липень

дог.№ 131662 від 18.07.2014 ПАТ "СК АСКОДонбас Північний"- 204

(код ДК 016-2010 - 65.11.1)
Послуги щодо стахування
автотранспорту

2282 (2240)

1027,58
(Одна тисячі двадцять
сім гривень 58 коп)

липень

дог.№ 028/07 від 18.07.2014 ПАТ "СК АСКОДонбас Північний"- 1027,58

2282 (2240)

447,96

жовтень

дог.№ 72/ВК від 23.10.2014 ТОВ
"Крамбудресурс"- 156,42 грн.

(код ДК 016-2010 - 65.12.2)
Послуги щодо очищування, інші
Послуги з очищення димоходів і
вентиляційних шахт

(Чотириста сорок сім
гривень 96 коп)

(код ДК 016-2010- 81.29.1)
Послуги щодо технічного
випробування й аналізування

кредиторська заборгованість 2013 р. -140,47 грн.
2282 (2240)

(код ДК 016-2010 - 71.20.1)

Послуги адміністиративні
конторські/офісні комбіновані
(код ДК 016-2010 - 82.11.1)

39109,26

січень-грудень

дог.№ 29/16 від 12.02.2014 р. ДП "Донецький
наук.-виробн.центр стандартизації та метрології
- 563,90 грн.
дод.уг.№ 1 від 18.08.2014 р. ДП "Донецький
наук.-виробн.центр стандартизації та метрології
- 9197,98 грн.
дод.уг.№ 2 від 17.09.2014 р. ДП "Донецький
наук.-виробн.центр стандартизації та метрології
- 10333,36 грн.
дод.уг.№ 3 від 21.10.2014 р. ДП "Донецький
наук.-виробн.центр стандартизації та метрології
- 2924,46 грн.
дог.№ 4/02/14 від 25.03.2014 р.- ТОВ ФІАТУ 2000
дог.№ 35 від 29.07.2014 р.- ТОВ Краматорський
водоканал- 530,59 грн.
дог.№2958 від 15.10.2014 ДП "СЕТЦДУ"2084,72 грн.
дог.№ 363 від 17.10.2014 ДУ "ДОЛЦДУ" 3460,85 грн
кредиторська заборгованість 2013 р.- 8013,4 грн.

січень-грудень

дог.№ 29 від 03.03.2014 р. КП "Бюро Технічної
інвентаризації" - 6365,69 грн.

(Тридцять девять тисяч
сто девять гривень 26
коп)

2282 (2240)

6365,69
(Шість тисяч триста
шістдесят пять гривень
69 коп)

Ремонтування комп'ютерів і
периферійного устаткування

2282 (2240)

(код ДК 016-2010 - 95.11.1)
Послуги щодо обробляння даних,
розміщування інформації на вебвузлах, щодо програмного
застосування та інші послуги щодо
забезпечення інформаційнотехнологічною інфраструктурою

2282 (2240)

дог.№ 50 від 11.12.2014 р. ТОВ Екософт - 1170
грн.

1902
(Одна тисяча девятсот
дві гривні 00 коп)
3940
(ТРИ тисячі девятсот
сорок гривень 00 коп)

кредиторська заборгованість 2013 р.- 732 грн.
вересеньгрудень

дог.№ 38 від 18.09.2014 р. ТОВ "ФІАТУ" - 2950
грн.

вересеньгрудень

дог.№ 1979/КЗ від 18.08.2014 р. ДП
"Зовнішторгвидав України" - 990
дод.уг.№ 1 від 23.12.2014 р. ДП
"Зовнішторгвидав України" - 940,64
дог.№ 42 від 15.10.2014 р. ПП Техноінфомед - 2
- 300

(код ДК 016-2010- 63.11.1)

Послуги щодо консультування
стосовно систем і програмного
забезпечення
(код ДК 016-2010- 62.02.2)

2282 (2240)

1760
(Одна тисяча сімсот
шістдесят гривень 00
коп)

дог.№ 43 від 15.10.2014 р. ПП Медінфосервіс 400
дог.№ 34 від 17.09.2014 р. ДП "Укрмедреєстр" 360
кредиторська заборгованість 2013 р.- 700 грн.

Ремонтування та технічне
обслуговування електронного і
оптичного устаткування

2282 (2240)

(код ДК 016-2010- 33.13.1)

Послуги професійні, технічні та
комерційні, інші н.в.і.у

8283,37

березеньгрудень

(Вісім тисяч двісті
вісмдесят три гривні 37
коп)

2282 (2240)

7004,52
(Сім тисяч чотири гривні

дог.№ 84/14 від 08.10.2014 ПП Каблучко- 1950
грн.
дод.уг.№ 1 від 2014 ПП Каблучко- 2437,37 грн.

грудень

дог.№ 46 від 03.11.2014 р. ФОП Розмаріцин- 720
грн.
дог.№ 140397 від 03.11.2014 ТОВ Компанія
"ЮТАС"- 776 грн.
дог.№ 10022014 від 03.03.2014 ФЛП Приходько
- 2400 грн.
дог.№ 41 від 08.12.2014 р. ТОВ "ІНВЕСТКОН" 7004,52 грн.

(код ДК 016-2010 - 74.90.2)
(74.90.20.-00.00)
Послуги підприємств щодо
перевезення безпечних відходів

52 коп)
2282 (2240)

(код ДК 016-2010- 38.11.6)

19290,92

січень-грудень

(Девятнадцять тисяч
двісті девяносто гривень
92 коп)

дог.№ 20/14 від 29.01.2014 р. КАТП 0528101847,34
дод.уг.№ 1 від 01.04.2014 р. КАТП 052810 14203,3
дод.уг.№ 2 від 07.04.2014 р. КАТП 052810 803,11 грн.
дод.уг.№ 3 від 14.04.2014 р. КАТП 052810 12923,77
дод.уг.№ 4 від 15.08.2014 р. КАТП 052810 853,33 грн.
кредиторська заборгованість 2013 р. - 5513,82

"Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води"

2282 (2271)

(код ДК 016-2010 - 35.30.1)
(35.30.12-00.00)
Енергія електрична

2282 (2273)

99497,3
(Девяносто девять тисяч
чотириста девяносто сім
гривень 30 коп)

грудень

78100
(Сімдесят вісім тисяч сто
гривень 00 коп)

листопадгрудень

дод.уг.№ 27 від 18.11.2014 р.ПАТ ДТЕК
"Донецькобленерго" в особі Краматорського
РВЕ- 14795,69 (в т.ч. с/с3695,71)
дод.уг.№ 27 від 18.12.2014 р.ПАТ ДТЕК
"Донецькобленерго" в особі Краматорського
РВЕ- 63402,99(в т.ч. с/с 6603,8)

січень-грудень

дог.№213/1 від 17.01.2014 р. КВП "Крам.
водоканал" -17795,34 грн.
дод.уг.№ 1 від 20.02.2014 р. КВП
"Крам.водоканал" - 49568,9 грн.
дод.уг.№ 2 від 28.02.2014 р. КВП
"Крам.водоканал" - 64699,64 грн.
дод.уг.№ 3 від 02.12.2014 р. КВП
"Крам.водоканал" - 62521,05 грн.
дод.уг.№ 4 від 17.12.2014 р. КВП
"Крам.водоканал" - 1724,64 грн.

дод.уг.№ 1 від 19.12.2014 р. ТОВ
"Альтернативна теполренергія"- 99497,30 грн.

(код ДК 016-2010 - 35.11.1)

Обробляння та розподіляння води
трубопроводами
(код ДК 016-2010 - 36.00.2)

2282 (2272)

64245,69
(Шістдесят чотири
тисячі двісті сорок пять
гривень 69 коп)

дог.№ 52 від 15.12.2014 р.ТОВ "Альтернативна
теплоенергія"- 99500 грн.

Послуги каналізаційні

2282 (2272)

січень-грудень

(Пятдесят тисяч
девятсот двадцять дві
гривні 31 коп)

(код ДК 016-2010 - 37.00.1)

Послуги з розподілу газоподібного
палива по магістралях

50922,31

500

дог.№213/2 від 17.01.2014 р. КВП "Крам.
водоканал" -12134,66грн.
дод.уг.№ 1 від 20.02.2014 р. КВП
"Крам.водоканал" - 33801,1 грн.
дод.уг.№ 2 від 28.10.2014 р. КВП
"Крам.водоканал" - 43600,36 грн.

січень-грудень

2282 (2274)
(Пятсот гривень 00 коп)

дод.уг.№ 3 від 02.12.2014 р. КВП
"Крам.водоканал" - 45778,95 грн.
дод.уг.№ 4 від 17.12.2014 р. КВП
"Крам.водоканал" - 5143,22 грн.
дог.№ 06-68-14Б від 14.01.20143 ПАТ
"Донецькоблгаз"- 170 грн.
дод.уг № 2 від 17.03.2014 р.ПАТ
"Донецькоблгаз" - 330 грн.
дод.уг № 9 від 19.12.2014 р.ПАТ
"Донецькоблгаз" - 498,35 грн.

Послуги освітянські, інші

2282 (2282)

9420
(Девять тисяч чотириста
двадцять гривень 00 коп)

січень-грудень

дог.№5454 від 01.10.2014 ДП "Донецький
експертно-технічний центр
Держгірпромнагляду України" - 1500,86 грн.
дог.№ 38 від 03.11.2014 р.ТОВ
"Глобалконсалтинг Україна"- 3740

2282 (2730)

1230,99
(Одна тисяча двісті
тридцять гривень 99
коп)

січень-грудень

дог.№ 0274 від 09.04.2014 р. ПАТ "УПСК"20,91 грн.

3210

87880
(Вісімдесят сім тисяч
вісімсот вісімдесят
гривень 00 коп)

листопадгрудень

дог.№ 0025 від 09.04.2014 р. ПАТ "УПСК"1210,08 грн.
дог.№ ДП -37 від 26.11.2014 р. ФОП Козир І.Ф 87880 грн.

3210

96000
(Девяносто шість тисяч
гривень 00 коп)

листопадгрудень

дог.№ ДП -38 від 26.11.2014 р. ФОП Козир І.Ф 96000 грн.

(код ДК 016-2010 - 85.59.1)
Послуги щодо страхування життя
(код ДК 016-2010 - 65.11.1)
Устаткування радіологічне,
електромедичне та
електротерапевтичне устаткування
(код ДК 016-2010 - 26.60.1)
Інструменти та прилади
терапевтичні; приладдя, протези та
ортопедичні пристрої

(код ДК 016-2010- 32.50.2)
Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні

3210

59000
(Пятдесят девять тисяч
гривень 00 коп)

листопадгрудень

дог.№ ДП -38 від 26.11.2014 р. ФОП Козир І.Ф 59000 грн.

3210

5320
(Пять тисяч триста
двадцять гривеь 00 коп)

листопадгрудень

дог.№ ДП -41 від р. ФОП Козир І.Ф - 5320 грн.

(код ДК 016-2010- 32.50.3)
Прилади для контролювання інших
фізичних характеристик

3210

листопадгрудень

дог.№ ДП -40 від 26.11.2014 р. ФОП Козир І.Ф 21800 грн.

(код ДК 016-2010- 26.51.5)
Послуги професійні, технічні та
комерційні, інші н.в.і.у

21800
(Двадцять одна тисяча
вісімсот гривень 00 коп)

3210

4832,01

листопад

Дог.№ 83-ПК/11 від 20.11.2014 р. КП
"Словянське управління капітального
будівництва" - 3442,47 грн.
Дог.№05-2776-14 від 25.11.2014 р.ДП
"Спеціалізована державна експертна
організація- "Центральна служба Української
державної будівельної експертизи"- 1389,54 грн.

грудень

Дог.№54 від 17.12.2014 р. ТОВ "Нью Екс
Трейд" - 257838,26 грн

(код ДК 016-2010- 32.50.1)
Меблі медичні, хірургічні,
стоматологічні та ветеринарні;
крісла парикмахерські та подібні
крісла; їхні частини

(код ДК 016-2010 - 74.90.2)

Капітальний ремонт приміщення із
заміною віконних блоків на
пластикові в будівлі КМУ "ДТМО"

(Чотири тисячі вісімсот
тридцять дві гривні 01
коп)
3210

264063,86
(Двісті шістдесят чотири
тисячі шістдесят три
гривні 86 коп)

Дод.уг.№ 1 від 26.12.2014 р. ТОВ "Нью Екс
Трейд" - 257838,26 грн.
Дог.№ 55 від 17.12.2014 р. ФО Табарчук І.А. 6225,60 грн.
Дод.уг.№ 1 від 26.12.2014 р. ФО Табарчук І.А. 6225,60 грн.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 31.12.2014 р. № 18

Голова комітету з конкурсних торгів

Велігура- Козлова Т.І.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Малихіна В.В.

