,

Додаток до річного плану закупівель (зі змінами)
на 2016 рік
Відділ освіти Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області, Код ЄДРПОУ – 02146436
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

1

ДК 016:2010 - 05.10.1
Вугілля кам'яне
ДК 021:2015-09111000-0 Вугілля та паливо
на вугільній основі (вугілля кам’яне ДГ)

Код
КЕКВ
(для
Очікувана вартість предмета закупівлі
бюджет
них
коштів)
2
3
199900,00 грн. (Сто дев’яносто дев’ять тисяч

2275 дев’ятсот грн. 00 коп.)

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення Примітки
процедури
закупівлі

4

5

6

Січень

ДК 016:2010 - 10.61.1 Рис напівобрушений чи
повністю обрушений,або лущений чи
дроблений
ДК 021:2015-15614000-5 Рис оброблений
(крупа з рису )

2230

ДК 016:2010 - 10.73.1 Макарони, локшина,
кускус і подібні борошняні вироби
ДК 021:2015-15851000-8 Борошняні вироби
(макарони )

2230

ДК 016:2010 - 10.41.5
Олії рафіновані
ДК 021:2015-15421000-5 Рафіновані олії
(олія рафінована)

2230 154698,25 грн..(Сто п’ятдесят чотири
тисячі шістсот дев’яносто вісім грн. 25
коп.)

Січень

ДК 016:2010 - 10.61.2
Борошно зернових і
овочевих культур; їхні суміші
ДК 021:2015-15612000-1 Борошно зернових та
овочевих культур і супутня продукція
(борошно вагове)

2230

Січень

96575,91 грн. (Дев’яносто шість тисяч
п’ятсот сімдесят п’ять грн.91 коп.)

Січень

Січень
92963,85 грн. (Дев’яносто дві тисячі
дев’ятсот шістдесят три грн. 85 коп.)

152573,46 грн. (Сто п’ятдесят дві тисячі
п’ятсот сімдесят три грн. 46 коп.)

ДК 016:2010 - 10.83.1 Чай і кава, оброблені
ДК 021:2015-15862000-8 Замінники кави
(кавовий напій)

2230

ДК 016:2010 -10.83.1 Чай і кава, оброблені
ДК 021:2015- 15863000-5 Чай (чай)

2230 60299,38 грн. (Шістдесят тисяч двісті
дев’яносто дев’ять грн. 38 коп.)

Січень

ДК 016:2010 - 10.82.1 Какао терте, какаомасло, жири й олія, какао-порошок
ДК 021:2015- 15841000-5 Какао (какао)

2230

Січень

ДК 016:2010 - 10.32.1 Соки фруктові та овочеві
ДК 021:2015-15321000-4 Фруктові соки
(сік фруктовий)

2230

ДК 016:2010-10.62.1 Крохмалі і крохмалепродукти;цукор і цукрові сиропи,н.в іу.
ДК 021:2015-15623000-1 Крохмалі (крохмаль)

2230

ДК 016:2010 - 10.39.1
Плоди та овочі,
оброблені та законсервовані, крім картоплі
ДК 021:2015- 15331000-7 Оброблені овочі
(томатна паста,горох консервований,ікра
кабачкова,огірки консервовані без оцту)

2230

ДК 016:2010 - 10.84.3 Сіль харчова
ДК 021:2015-15872000-1 Трави та спеції
(сіль йодована

2230

ДК 016:2010 - 01.28.1 Прянощі необроблені
ДК 021:2015-15872000-1 Трави та спеції
(лаврове листя

2230

29672,06 грн.(Двадцять дев’ять тисяч
шістсот сімдесят дві грн.06 коп.)

22370,59 грн.( Двадцять дві тисячі триста
сімдесят грн. 59 коп.)
156909,63 грн. (Сто п’ятдесят шість тисяч
дев’ятсот дев’ять грн.63 коп.)

Січень

Січень

Січень
2520,53 грн. (Дві тисячі п’ятсот двадцять
грн. 53 коп.)
Січень
138455,69 грн. (Сто тридцять вісім тисяч
чотириста п’ятдесят п’ять грн. 69 коп.)

16816,40 грн. (Шістнадцять тисяч вісімсот
шістнадцять грн. 40коп.)

Січень

Січень
840,40 грн. (Вісімсот сорок грн. 40 коп.)

ДК 016:2010 - 10.89.1
Супи, яйця, дріжджі 2230
та інші харчові продукти; екстракти та соки з
8803,85 грн. (Вісім тисяч вісімсот три грн.
м'яса, риби й водяних безхребетних
85 коп.)
ДК 021:2015-15898000-9 Дріжджі
(дріжджі хлібні

Січень

ДК 016:2010-10.42.1Маргарин і подібні харчові 2230
жири
19062,04 грн. (Дев’ятнадцять тисяч
ДК 021:2015- 15431000-8 Маргарин та подібні
шістдесят дві грн. 04 коп.)
продукти (маргарин)

Січень

ДК 016:2010 - 10.11.1
М'ясо великої
рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та
інших тварин родини конячих, свіже чи
охолоджене
ДК 021:2015-15111000-9 М’ясо великої рогатої
худоби родини бикових (М’ясо яловичини
охолоджене б/к)
ДК 016:2010 -10.11.2
Субпродукти
харчові великої рогатої худоби, свиней, овець,
кіз, коней та інших тварин родини конячих,
свіжі чи охолоджені
ДК 021:2015- 15114000-0 Потрухи (печінка
яловича охолоджена)
ДК 016:2010 -10.51.5 Продукти молочні, інші
ДК 021:2015-15551000-5 Йогурти та інші
ферментовані молочні продукти
(сметана,кефір,ряженка)
ДК 016:2010 -01.24.1 Яблука
ДК 021:2015- 03222000-3 Фрукти і горіхи
(яблука)
ДК 016:2010 -10.39.2
Плоди й горіхи,
оброблені та законсервовані
ДК 021:2015- 15332000-4 Оброблені фрукти та
горіхи (сухофрукти)
ДК 016:2010 -10.39.2
Плоди й горіхи,
оброблені та законсервовані
ДК 021:2015- 15332000-4 Оброблені фрукти
та горіхи (повидло)
ДК 016:2010 -01.23.1 Плоди цитрусових
культур
ДК 021:2015-03222000-3 Фрукти і горіхи
(Лимони ,апельсини)

Січень

2230
159269,00 грн. (Сто п’ятдесят дев’ять
тисяч двісті шістдесят дев’ять грн.00 коп.)

2230 137661,49 грн. (Сто тридцять сім тисяч
шістсот шістдесят одна грн. 49 коп.)

Січень

2230

Січень
65243,26 грн. (Шістдесят п’ять тисяч
двісті сорок три грн. 26 коп.)

2230

54187,78 грн. (П’ятдесят чотири тисячі
сто вісімдесят сім грн. 78 коп.)

Січень
Січень

2230
71851,72 грн. (Сімдесят одна тисяча
вісімсот п’ятдесят одна грн. 72 коп.)

Січень

2230
14370,29 грн.(Чотирнадцять тисяч триста
сімдесят грн.29 коп.)

Січень

2230
73266,45 грн. (Сімдесят три тисячі двісті
шістдесят шість грн.45 коп.)

ДК 016:2010 -01.11.7 Овочі бобові сушені
ДК 021:2015-15331000-7 Оброблені овочі
(горох сушений)
ДК 016:2010 - 01.22.1
Плоди тропічних і
субтропічних культур
ДК 021:2015-03222000-3 Фрукти і горіхи
(банани)
ДК 016:2010 - 01.13.4
Овочі коренеплідні,
цибулинні та бульбоплідні
ДК 021:2015- 03221000-6 Овочі
(цибуля,морква,буряк)
ДК 016:2010 - 01.13.1
Овочі листкові
ДК 021:2015- 03221000-6 Овочі (капуста)
ДК 016:2010 - 10.72.1 Вироби хлібобулочні,
зниженої вологості, та кондитерські,
борошняні, тривалого зберігання
ДК 021:2015- 15821000-9 Підсмажені
хлібобулочні вироби (вафлі вагові, пряники,
печиво здобне вагове,сухарі панірувальні)
ДК 016:2010 - 29.32.3 Частини та приладдя до
моторних транспортних засобів, н. в. і. у.
ДК 021:2015-34300000-0 Частини та
приладдя до транспортних засобів і їх двигунів
ДК 016:2010 - 58.14.1
Журнали та
періодичні видання друковані
ДК 021:2015-22212000-9 Періодичні видання
ДК 016:2010 - 20.41.3
Мило, засоби мийні
та засоби для чищення
ДК 021:2015- 39831000-6 Засоби для прання і
миття (мило,мийні засоби,засоби для чищення)
ДК 016:2010 - 22.22.1
Тара пластмасова
ДК 021:2015- 19640000-4 Поліетиленові мішки
та пакети для сміття (мішки,мішки для сміття)

2230

ДК 016:2010 -17.22.1
Папір побутовий і
туалетний та паперова продукція
ДК 021:2015- 33761000-2 Туалетний папір

2210

18135,23 грн. (Вісімнадцять тисяч сто
тридцять п’ять грн. 23 коп.)

Січень
Січень

2230
32540,32 грн. (Тридцять дві тисячі п’ятсот
сорок грн. 32 коп.)

Січень

2230
96294,00 грн. (Дев’яносто шість тисяч
двісті дев’яносто чотири грн.00 коп.)
2230 63564,00 грн. (шістдесят три тисячі
п’ятсот шістдесят чотири грн. 00 коп.)
2230

Січень
Січень

159829,82 грн. (Сто п’ятдесят дев’ять
тисяч вісімсот двадцять дев’ять грн.82
коп.)
Січень

2210
55376,00 (П’ятдесят п’ять тисяч триста
сімдесят шість грн. 00 коп.)
2210

27912,00 грн. (Двадцять сім тисяч
дев’ятсот дванадцять грн. 00 коп.)

Січень
Січень

2210
1872,00 грн. (Одна тисяча вісімсот
сімдесят дві грн. 00 коп.)
2210

237,00 грн. (Двісті тридцять сім грн.00
коп.)

Січень

Січень
600,00 грн. (Шістсот грн. 00 коп.)

ДК 016:2010 - 27.40.1 Лампи розжарювання та
газорозрядні електричні; лампи дугові
ДК 021:2015- 31500000-1 Освітлювальне
обладнання та електричні лампи
ДК 016:2010 - 22.29.2
Вироби пластмасові
інші, н. в. і. у.
ДК 021:2015- 31532000-4 Частини до світильників та освітлювальної арматури (стартери)
ДК 016:2010 - 22.29.2
Вироби пластмасові
інші, н. в. і. у.
ДК 021:2015- 19513000-5 Прогумовані
тканини (Ізоляційна стрічка)
ДК 016:2010 - 22.29.2
Вироби пластмасові
інші, н. в. і. у.
ДК 021:2015- 39224000-8 Мітли, щітки та
інше господарське приладдя (відро пластикове)
ДК 016:2010 - 22.19.6
Предмети одягу та
аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім
виготовлених з твердої ґуми)
ДК 021:2015- 19512000-8 Вироби з
невулканізованої гуми (гумові рукавиці)
ДК 016:2010 - 14.19.2
Одяг дитячий, одяг
інший та аксесуари одягу інші, з текстильного
полотна, крім трикотажних
ДК 021:2015- 18141000-9 Робочі рукавиці
(рукавиці робочі)
ДК 016:2010 - 25.73.1
Інструменти ручні
для використання в сільському господарстві,
садівництві чи лісовому господарстві
ДК 021:2015- 44511000-5 Ручні знаряддя
(лопата штикова)
ДК 016:2010 - 20.52.1
Клеї
ДК 021:2015-24910000-6 Клеї (клей
силіконовий, клей)
ДК 016:2010 - 25.94.1 Вироби кріпильні та
ґвинтонарізні
ДК 021:2015-44531000-1 Кріпильні деталі з

Січень

2210
940,00 грн. (Дев’ятсот сорок грн. 00 коп.)

Січень

2210
125,00 грн. ( Сто двадцять п’ять грн. 00
коп.)

Січень

2210
5,00 грн. (П’ять грн. 00 коп.)

Січень

2210
36,00 грн. (Тридцять шість грн. 00 коп.)

Січень

2210
87,00 грн.(Вісімдесят сім грн. 00 коп.)

Січень

2210
72,00 грн. (Сімдесят дві грн. 00 коп.)

Січень

2210
150,00 грн. (Сто п’ятдесят грн. 00 коп.)

2210

537,00 грн. ((П’ятсот тридцять сім грн. 00
коп.)

Січень
Січень

2210
20,00 грн. (Двадцять грн. 00 коп.)

наріззю (саморізи)
ДК 016:2010 - 25.93.1
Вироби з дроту,
ланцюги та пружини
ДК 021:2015- 44192000-2 Інші різні
конструкційні матеріали
(цвяхи)
ДК 016:2010 - 23.52.1
Вапно негашене,
гашене та гідравлічне
ДК 021:2015-24213000-0 Гашене вапно (вапно)
ДК 016:2010 - 32.91.1
Мітли та щітки
ДК 021:2015-39224000-8 Мітли, щітки та інше
господарське приладдя(мітла,віник,пензлі)
ДК 016:2010 - 25.99.1
Вироби для ванн і
кухні, металеві
ДК 021:2015-39224000-8 Мітли, щітки та інше
господарське приладдя (господарчі мочалки)
ДК 016:2010 - 20.30.1
Фарби та лаки на
основі полімерів
ДК 021:2015-44810000-1 Фарби (фарба)
ДК 016:2010 - 18.12.1
Послуги щодо
друкування, інші
ДК 021:2015-22458000-5 Друкована
продукція на замовлення (атестати ,свідоцтва)
ДК 016:2010 - 20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини
ДК 021:2015-22993000-7 Фоточутливі,
термочутливі та термографічні папір та картон
(фотопапір)
ДК 016:2010 - 22.19.7
Вироби з
вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда;
вироби з твердої ґуми
ДК 021:2015-30192000-1 Офісне приладдя
(гумка канцелярська)
ДК 016:2010-22.29.2Вироби пластмасові інші,
н. в. і. у.
ДК 021:2015-30197000-6 Дрібне канцелярське
приладдя (файли,файлов.теки,лінійки,скотч,

Січень
36,00 грн. (Тридцять шість грн. 00 коп.)
Січень

2210
20,00грн.(Двадцять грн. 00 коп.)

Січень

2210
242,00 грн. (Двісті сорок дві грн. 00 коп.)

Січень

2210
80,00 грн. (Вісімдесят грн. 00 коп.)

Січень

2210
140,00 грн.(Сто сорок грн. 00 коп.)

Травень

2210
5380,00 грн. (П’ять тисяч триста
вісімдесят грн. 00 коп.)

Січень

2210
474,00 грн.(Чотириста сімдесят чотири
грн. 00 коп.)

Січень

2210
172,50 грн. (Сто сімдесят дві грн. 50 коп.)

Січень

2210
2666.50 грн. (Дві тисячі шістсот шістдесят
шість грн. 50 коп.)

Довідка №54 від
12.05.2016 р.

степлер,дирокол,точилка,канц.приладдя)
ДК 016:2010 - 20.30.2
Фарби та лаки, інші,
та пов'язана з ними продукція; барвники
художні та друкарські чорнила
ДК 021:2015-44812000-5Художні фарби(фарби)
ДК 016:2010 - 28.23.1
Машинки
друкарські, машини для обробляння текстів і
лічильні машини
ДК 021:2015-30141000-9 Лічильні машини
(калькулятори)
ДК 016:2010 - 32.99.1
Убори наголовні
захисні; ручки для писання та олівці, дошки,
штемпелі для датування, опечатування та
нумерування; стрічки до друкарських машинок,
штемпельні подушечки
ДК 021:2015-30192000-1 Офісне приладдя
(олівці,ручки,маркери,коректор,текстовид.)
ДК 016:2010 - 17.12.1 Папір газетний, папір
ручного виготовляння та інший некрейдований
папір, або картон для графічних цілей
ДК 021:2015-22991000-3 Газетний папір
ДК 016:2010 - 17.12.7 Папір і картон оброблені
ДК 021:2015-30199000-0 Паперове
канцелярське приладдя та інші паперові вироби
ДК 016:2010 - 17.23.1 Вироби канцелярські,
паперові
ДК 021:2015-30199000-0 Паперове
канцелярське приладдя та інші паперові вироби
22800000-8 Паперові чи картонні реєстрацій
ні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі,бланки та інші паперові канцелярські вироби (папки,блокноти,грамоти,подяки, книга
канц,швидкозш.,конверти,бланки,сегрег.
ДК 016:2010 - 25.99.2
Вироби з
недорогоцінних металів, інші
ДК 021:2015-30197000-6 Дрібне
канцелярське приладдя (скоби,скріпки,зажими)

Січень

2210
600,00 грн. (Шістсот грн. 00 коп.)

Січень

2210
1340,00 грн.(Одна тисяча триста сорок
грн. 00 коп.)

Січень

2210
2807,30 грн. (Дві тисячі вісімсот сім грн.
30 коп.)

Січень

2210
1050,00 грн. (Одна тисяча п’ятдесят грн.
00 коп.)
2210

19591,80 грн. (Дев’ятнадцять тисяч
п’ятсот дев’яносто одна грн. 80 коп.)

Січень
Січень

2210

15486,50 грн. (П‘ятнадцять тисяч
чотириста вісімдесят шість грн. 50 коп.)

Січень

2210
1233,00 грн. (Одна тисяча двісті тридцять
три грн. 00 коп.)

ДК 016:2010 - 25.93.1
Вироби з дроту,
ланцюги та пружини
ДК 021:2015-30197000-6 Дрібне
канцелярське приладдя (кнопки)
ДК 016:2010 - 26.11.3
Схеми електронні
інтегровані
ДК 021:2015-30233000-1Пристрої для зберігання та зчитування даних (CD-диски,флешки)
ДК 016:2010 - 20.60.1
Волокна синтетичні
ДК 021:2015-19442000-6 Синтетичні нитки
(нитки)
ДК 016:2010 - 25.71.1
Вироби ножові та
столові прибори
ДК 021:2015-39241000-3Ножі та ножиці(ножиц
ДК 016:2010 - 20.59.3
Чорнило для
писання чи малювання та інші чорнила
ДК 021:2015-30192000-1 Офісне приладдя
(штемпельна краска)
ДК 016:2010 - 27.12.2 Апаратура електрична
для комутації чи захисту електричних кіл, на
напругу не більше ніж 1000 В
ДК 021:2015-31210000-1 Електрична
апаратура для комутування та захисту
електричних кіл (безперебійники)
ДК 016:2010 -26.30.4
Антени та антенні
відбивачі будь-якого типу й частини до них;
частини радіо- та телепередавальної апаратури
та телевізійних камер
ДК 021:2015-30231000-7 Екрани
комп’ютерних моніторів та консолі (монітори)
ДК 016:2010 -26.20.1
Машини
обчислювальні, частини та приладдя до них
ДК 021:2015-30232000-4 Периферійне
обладнання (принтери)
ДК 016:2010 -69.10.1
Послуги юридичні
ДК 021:2015- 79111000-5 Послуги з
юридичного консультування(юридичні послуги

Січень

2210
98,00 грн. (Дев‘яносто вісім грн. 00 коп.)

Січень

2210
189,40 грн. (Сто вісімдесят дев‘ять грн. 40
коп.)
2210

175,00 грн. (Сто сімдесят п’ять грн. 00
коп.)

Січень
Січень

2210
20,00 грн. (Двадцять грн. 00 коп.)

Січень

2210
60,00 грн. (Шістдесят грн. 00 коп.)

Січень

2210
17600,00 грн. (Сімнадцять тисяч шістсот
грн. 00 коп.)

Січень

2210
4700,00 грн. (Чотири тисячі сімсот грн. 00
коп.)

Січень

2210
7500,00 грн. (Сім тисяч п’ятсот грн. 00
коп.)
2240

72000,00 грн.(Сімдесят дві тисячі грн. 00
коп.)

Січень

ДК 016:2010 -61.10.1
Послуги щодо
передавання даних і повідомлень
ДК 021:2015- 64210000-1 Послуги
телефонного зв’язку та передачі даних (послуги
телефонного зв’язку та передачі даних)
ДК 016:2010 - 33.13.1
Ремонтування та
технічне обслуговування електронного й
оптичного устатковання
ДК 021:2015- 50532000-3 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування електричної
техніки, апаратури та супутнього обладнання
(тех. перевірка точок обліку)
ДК 016:2010 - 61.90.1 Послуги
телекомунікаційні, інші
ДК 021:2015-64210000-1 Послуги
телефонного зв’язку та передачі даних
(використання сервісу «Кабінет замовника)
ДК 016:2010 - 64.11.1
Послуги
центрального банку
ДК 021:2015- 66111000-1 Послуги
центральних банків (послуги банку - РКО)
ДК 016:2010 -65.12.2
Послуги щодо
страхування автотранспорту
ДК 021:2015- 66516000-0 Послуги зі
страхування цивільної відповідальності
(обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних
транспортних засобів)
ДК 016:2010 -71.20.1
Послуги щодо
технічного випробовування й аналізування
ДК 021:2015-71631000-0 Послуги з технічного
огляду (інструментальний контроль автотранс.)
ДК 016:2010 - 45.20.2
Технічне
обслуговування та ремонтування інших
автотранспортних засобів
ДК 021:2015- 50113000-0 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування автобусів

Січень

2240
56209,17 грн.(П’ятдесят шість тисяч двісті
дев’ять грн. 17 коп.)

Січень

2240
425,83 грн.(Чотириста двадцять п’ять грн.
83 коп.)

Січень

2240
1080,00 грн. (Одна тисяча вісімдесят грн.
00 коп.)

Січень

2240
13540,00 грн. (Тринадцять тисяч п’ятсот
сорок грн. 00 коп.)

Січень

2240
23108,00 грн. (Двадцять три тисячі сто
вісім грн. 00 коп.)

Січень

2240
8200,00 грн.(Вісім тисяч двісті грн. 00
коп.)

Січень

2240
150000,00 грн. (Сто п‘ятдесят тисяч грн.
00 коп.)

ДК 016:2010 - 62.01.1
Послуги щодо
проектування та розробляння у сфері
інформаційних технологій
ДК 021:2015- 72212000-4 Послуги з розробки
прикладного програмного забезпечення
(програмне забезпечення для бух.обліку)
ДК 016:2010 - 95.11.1
Ремонтування
комп'ютерів і периферійного устаткування
ДК 021:2015- 50323000-5 Ремонт і технічне
обслуговування комп’ютерних периферійних
пристроїв (Ремонт комп’ютерів і
периферійного устаткування,заправка та
відновлення картриджів)
ДК 016:2010 - 38.11.2
Збирання безпечних
відходів, непридатних для вторинного
використовування
ДК 021:2015-90511000-2 Послуги зі збирання
сміття (вивіз сміття)
ДК 016:2010 - 81.29.1
Послуги щодо
очищування, інші
ДК 021:2015- 90923000-3

16800,00 грн.(Шістнадцять тисяч вісімсот
грн. 00 коп.)
Січень

2240
29910,00 грн. (Двадцять дев’ять тисяч
дев’ятсот десять грн.00 коп.)

Січень

2240
62097,34грн. (Шістдесят дві тисячі
дев’яносто сім грн. 34 коп.)
2240

Послуги з дератизації

ДК 016:2010 - 58.29.1
Програмне
забезпечення системне на фізичних носіях
ДК 021:2015-72253000-3 Послуги з підтримки
користувачів та з технічної підтримки (послуги
з технічної підтримки програмного продукту
(ІСQ)
ДК 016:2010 - 33.11.1
Ремонтування та
технічне обслуговування металевих виробів
ДК 021:2015-50720000-8 Послуги з ремонту
і технічного обслуговування систем центрального опалення(тех.обсл.вн/буд.систем газопос.)
ДК 016:2010 -58.19.1 Послуги щодо видавання
друкованої продукції, інші
ДК 021:2015-22458000-5 Друкована продукція
на замовлення (виготовлення документів про
освіту(свідоцтв, атестатів))

Січень

2240

1784,00 грн. (Одна тисяча сімсот
вісімдесят чотири грн. 00 коп.)

Січень
Січень

2240
19880,00 грн. (Дев’ятнадцять тисяч
вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.)

Січень

2240
18168,00 грн.(Вісімнадцять тисяч сто
шістдесят вісім грн. 00 коп.)

Травень

2240
19368,00 грн. (Дев’ятнадцять тисяч
триста шістдесят вісім грн. 00 коп.)

ДК 016:2010 - 36.00.1
Вода природна
ДК 021:2015- 65111000-4 Розподіл питної
води (вода)
ДК 016:2010 - 36.00.2
Обробляння та
розподіляння води трубопроводами
ДК 021:2015- 65111000-4 Розподіл питної
води (водопостачання)
ДК 016:2010 - 37.00.2
Мул каналізаційний
ДК 021:2015- 90430000-0 Послуги з
відведення стічних вод (водовідведення)
ДК 016:2010 - 20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини
ДК 021:2015-22993000-7 Фоточутливі,
термочутливі та термографічні папір та картон
(фотопапір)
ДК 016:2010 -17.12.7 Папір і картон оброблені
ДК 021:2015-30199000-0 Паперове
канцелярське приладдя та інші паперові вироби

2272

10859,00грн.(Десять тисяч вісімсот
п’ятдесят дев’ять грн. 00 коп.)

2272

97859,00 грн. (Дев’яносто сім тисяч
вісімсот п’ятдесят дев’ять грн. 00 коп.)

2272

79640,00 грн.(Сімдесят дев’ять тисяч
шістсот сорок грн. 00 коп.)

ДК 016:2010 - 17.23.1 Вироби канцелярські,
паперові
ДК 021:2015-22816000-3 Папірці для нотаток ,
30199000-0 Паперове канцелярське приладдя
та інші паперові вироби(блокноти,грамоти)

2282

Січень
Січень

Січень
Січень

2282
97,00 грн.(Дев’яносто сім грн. 00 коп.)

2282

1473,00 грн. (Одна тисяча чотириста
сімдесят три грн. 00 коп.)

Січень

Січень
5085,00 грн.(П’ять тисяч вісімдесят п’ять
грн.00 коп.)

ДК 016:2010 - 32.99.1 Убори наголовні захисні; 2282
ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі
для датування, опечатування та нумерування;
стрічки до друкарських машинок, штемпельні
600,00 грн.(Шістсот грн. 00 коп.)
подушечки
ДК 021:2015-37820000-2 Приладдя для
образотворчого мистецтва (олівці)
ДК 016:2010 - 20.30.2
Фарби та лаки, інші, 2282
та пов'язана з ними продукція; барвники
1265,00 грн. (Одна тисяча двісті шістдесят
художні та друкарські чорнила
п’ять грн. 00 коп.)
ДК 021:2015-44812000-5Художні фарби(фарби)

Січень

Січень

ДК 016:2010 - 85.59.1
Послуги
освітянські, інші, н. в. і. у.
ДК 021:2015-80511000-9 Послуги з навчання
персоналу (навчання)
ДК 016:2010 - 22.29.2
Вироби пластмасові
інші, н. в. і. у.
ДК 021:2015-39174000-2 Вивіски(вивіски,стенд
ДК 016:2010 - 27.32.1
Проводи та кабелі
електронні й електричні, інші
ДК 021:2015-32421000-0Мережеві кабелі
(мереж.й фільтр)
ДК 016:2010 -17.22.1
Папір побутовий і
туалетний та паперова продукція
ДК 021:2015- 33761000-2 Туалетний папір,
33763000-6 Паперові рушники для рук

2282

ДК 016:2010 -25.72.1
Замки та завіси
ДК 021:2015-44521000-8 Навісні та врізні
замки різні (замок врізний)

2210

Січень
10750,00 грн. (Десять тисяч сімсот
п’ятдесят грн. 00 коп.)
Січень

Спец. рахунок

Лютий

Спец. рахунок

Лютий

Спец. рахунок

Лютий

Спец. рахунок

ДК 016:2010 - 32.99.5 Вироби, інші, н. в. і. у.
2210
ДК 021:2015- 39811000-0 Засоби для аромати22,00 грн (Двадцять дві грн.00 коп.)
зації та дезодорування риміщень(освіжув.повіт.

Лютий

Спец. рахунок

ДК 016:2010 - 20.41.3
Мило, засоби мийні
та засоби для чищення
ДК 021:2015- 39831000-6 Засоби для прання і
миття (мило,мийні засоби,засоби для чищення)
ДК 016:2010 - 27.40.1 Лампи розжарювання та
газорозрядні електричні; лампи дугові
ДК 021:2015- 31500000-1 Освітлювальне
обладнання та електричні лампи
ДК 016:2010 - 22.22.1
Тара пластмасова
ДК 021:2015- 19640000-4Поліетиленові мішки
та пакети для сміття (мішки,пакети для сміття)
ДК 016:2010 - 32.91.1
Мітли та щітки
ДК 021:2015-39224000-8 Мітли, щітки та
інше господарське приладдя (щітки)

Лютий

Спец. рахунок

Лютий

Спец. рахунок

Лютий

Спец. рахунок

Лютий

Спец. рахунок

2210

1450,00 грн. (Одна тисяча чотириста
п’ятдесят грн. 00 коп.)

2210
105,90 грн.(Сто п’ять грн. 90 коп.)
2210
76,00 грн. (Сімдесят шість грн. 00 коп.)

172,00 грн (Сто сімдесят дві грн.00 коп.)

2210
308,00 грн. (Триста вісім грн. 00 коп.)
2210
224,00 грн. (Двісті двадцять чотири грн.
00 коп.)
2210
113,00 грн. (Сто тринадцять грн. 00 коп.)
2210
67,00 грн. (Шістдесят сім грн. 00 коп.)

ДК 016:2010 - 13.92.2
Вироби текстильні
готові, інші
ДК 021:2015-39525000-8 Готові текстильні
вироби різні (ганчірка для миття підлоги)
ДК 016:2010 - 33.13.1
Ремонтування та
технічне обслуговування електронного й
оптичного устатковання
ДК 021:2015 - 50411000-9 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування вимірювальних
приладів(Тех.огляд і повірка лічильника тепла)

2210

ДК 016:2010 - 52.10.1
Послуги щодо
складування та зберігання
ДК 021:2015-63121000-3 Послуги зберігання
та видачі (доставка підручників)
ДК 016:2010- 62.02.2
Послуги щодо
консультування стосовно систем і програмного
забезпечення
ДК 021:2015-72200000-7 Послуги з
програмування та консультаційні послуги з
питань програмного забезпечення
(АІС»Місцеві бюджети рівня розпорядника
бюджетних коштів»)
ДК 016:2010 - 25.72.1
Замки та завіси
ДК 021:2015-44521000-8 Навісні та врізні
замки різні (замок врізний)

2240

ДК 016:2010 - 20.41.4
Препарати пахучі,
воски та інші засоби для чищення
ДК 021:2015- 39811000-0 Засоби для
ароматизації та дезодорування приміщень
(освіжувач повітря)
ДК 016:2010 - 26.20.1
Машини
обчислювальні, частини та приладдя до них
ДК 021:2015-30125000-1 Частини та
приладдя до фотокопіювальних апаратів
(тонер-картридж)

2210

Лютий
22,00 грн. (Двадцять дві грн. 00 коп.)
Лютий

2240
1998,66 грн. (Одна тисяча дев’ятсот
дев’яносто вісім грн. 66 коп.)

Лютий
45000,00 грн. (Сорок п’ять тисяч грн. 00
коп.)
Березень

2240
1490,00 грн.(Одна тисяча чотириста
дев’яносто грн. 00 коп.)

2210

175,00 грн. (Сто сімдесят п’ять грн. 00
коп.)

Квітень

Квітень
67,00 грн.(Шістдесят сім грн.00 коп.)
Квітень

2210
810,00 грн. (Вісімсот десять грн. 00 коп.)

Спец. рахунок

ДК 016:2010 - 45.20.2
Технічне
2240
обслуговування та ремонтування інших
1814,00 грн. (Одна тисяча вісімсот
автотранспортних засобів
чотирнадцять грн. 00 коп.)
ДК 021:2015- 50113000-0 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування автобусів
ДК 016:2010 - 13.92.2
Вироби текстильні
2210
готові, інші
36,00 грн. (Тридцять шість грн. 00 коп.)
ДК 021:2015-39525000-8 Готові текстильні
вироби різні (ганчірка для миття підлоги)
ДК 016:2010 - 20.30.1
Фарби та лаки на
2210
3804,00 грн (Три тисячі вісімсот чотири
основі полімерів
грн. 00 коп.)
ДК 021:2015-44810000-1 Фарби (фарба)
ДК 016:2010 - 58.14.1
Журнали та
2210
384.36 грн. (Триста вісімдесят чотири грн.
періодичні видання друковані
36 коп.)
ДК 021:2015-22212000-9 Періодичні видання
ДК 016:2010 - 22.21.2
Труби, трубки,
2210
4143.00 грн. (Чотири тисячі сто сорок три
шланги та фітинги до них пластмасові
грн. 00 коп.)
ДК 021:2015-44163000-0 Труби та арматура
ДК 016:2010 - 27.32.1
Проводи та кабелі
2210
електронні й електричні, інші
230,00 грн. (Двісті тридцять грн. 00 коп.)
ДК 021:2015-32421000-0 Мережеві кабелі
(удлин.-фільтр)
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.05.2016 №114

Голова комітету з конкурсних торгів
М. П
Секретар комітету з конкурсних торгів

Квітень
Довідка № 39 від
13.04.2016
Квітень

Квітень
Спец.рахунок
Травень
Спец.рахунок
Травень

Спец.рахунок

Травень

________________
(підпис)

________Сінюгіна В.І.-Є._________
(ініціали та прізвище)

________________
(підпис)

_____ Цебенко О.О.___________
(ініціали та прізвище

