ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
Маріупольський державний університет, 26593428
П редм ет закуп івлі

О чікуван а вартість
предмета закуп івлі
Код К Е К В (
для
бюджетних
кош тів)

1

2

08.11.1 - (Камінь декоративний чи
будівельний)
14212000-0 - (Гранули, кам ’яна
крихта, кам’яний порошок, галька,
гравій, колотий камінь і щебінь,
кам’яні суміші, піщано-гравійні
суміші та інші наповнювачі)
08.11.3 - (Крейда та
некальцинований доломіт)

закуп івлі

3

4

5

6

(Вісімсот десять
гривень)
2282

750,00
2282

13.92.2 - (Вироби текстильні готові,
інші)

(Сімсот п'ятдесят
гривень)
17085,40

2282
19200000-8 - (Текстильні вироби та
супутні товари)
13.94.1 - ( Мотузки, канати, шпагат і
сіткове полотно, крім відходів)

(Сімнадцять тисяч
вісімдесят п ’ять гривень
сорок копійок)
39,12

2282
39541000-6 - (Канати, мотузки,
шпагати та сітки)

(Тридцять дев’ять
гривень дванадцять
копійок)
1072,28

2282

18400000-3 - (Спеціальний одяг та

%

(Одна тисяча сімдесят
дві гривні двадцять вісім
копійок)

аксесуари)
14.19.2 - (Одяг дитячий, одяг інший
та аксесуари одягу інші, з
текстильного полотна, крім
трикотажних)

14995,26

2282

18400000-3 - (Спеціальний одяг та
аксесуари)
16.29.1 - (Вироби з деревини, інші)

(Чотирнадцять тисяч
дев’ятсот дев'яносто
п'ять гривень двадцять
шість копійок)

113,61
2282

44191000-5-(Д е р е в ’яні

П ри м ітки

810,00

44922000-9 - (Крейда та доломіт)

14.19.1 - (Одяг, дитячий, спортивні
костюми та інший одяг, аксесуари
та деталі одягу, трикотажні)

П роцедура О рієнтовни
й п оч аток
закуп івлі
*
проведення
процедури

(Сто тринадцять гривень

а,
к

конструкційні матеріали різні)

шістдесят одна копійка)

17.12.1 - (Папір газетний, папір
ручного виготовляння та інший
некрейдований папір, або картон
для графічних цілей)

74930,00

2282

(Сімдесят чотири тисячі
дев’ятсот тридцять
гривень)

*

22990000-6 - (Газетний папір, папір
ручного виготовлення та інший
некрейдований папір або картон для
графічних цілей)
17.12.1 - (Папір газетний, папір
ручного виготовляння та інший
некрейдований папір, або картон
для графічних цілей)
22990000-6 - (Газетний папір, папір
ручного виготовлення та інший
некрейдований папір або картон для
графічних цілей)

9000,00
(Дев’ять тисяч гривень)
2282,
2281

17.12.3 - (Картон тарний)
37823000-3 - (Пергаментний папір
та інші паперові вироби)

1690,00
2282

11240,00

17.12.7 - (Папір і картон оброблені)
22993000-7 - (Фоточутливі,
термочутливі та термографічні папір
та картон)
17.21.1 - (Папір і картон гофровані,
паперова й картонна тара)
22993000-7 - (Фоточутливі,
термочутливі та термографічні папір
та картон)

2282

(Одинадцять тисяч двісті
сорок гривень)

22145,00
2282,
2281

17.22.1 - (Папір побутовий і
туалетний та паперова продукція)
33760000-5 - (Туалетний папір,
носові хустинки, рушники для рук і
серветки)

(Одна тисяча шістсот
дев'яносто гривень)

(Двадцять дві тисячі сто
сорок п'ять гривень)

5065,00
(П'ять тисяч шістдесят
п'ять гривень)
2282

%

17.22.1 - (Папір побутовий і

360,00

туалетний та паперова продукція)
(Триста шістдесят
гривень)

33760000-5 - (Туалетний папір,
носові хустинки, рушники для рук і
серветки)

2282

*
17.23.1 - (Вироби канцелярські,
паперові)

38680,50
(Сорок тисяч шістсот
вісімдесят гривень
п'ятдесят копійок)

22800000-8 - (Паперові чи картонні
реєстраційні журнали, бухгалтерські
книги, швидкозшивачі, бланки та
інші паперові канцелярські вироби)

2282

17.23.1 - (Вироби канцелярські,
паперові)
22800000-8 - (Паперові чи картонні
реєстраційні журнали, бухгалтерські
книги, швидкозшивачі, бланки та
інші паперові канцелярські вироби)

2000,00

|

2282
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19.20.2 - (Паливо рідинне та газ;
оливи мастильні)
09111000-0 - (Паливо)

103073,31

2282

(Сто три тисячі сімдесят
три гривні гривні
тридцять одна копійка)

09211000-1 - (Мастильні оливи та
мастильні матеріали)
20.30.1 - (Фарби та лаки на основі
полімерів)
44800000-8 - (Фарби, лаки,
друкарська фарба та мастики)

20.30.2 - (Фарби та лаки, інші, та
пов'язана з ними продукція;
барвники художні та друкарські
чорнила)

10331,84

2282

(Десять тисяч триста
тридцять одна гривня
вісімдесят чотири
копійки)
8146,80

2282,
2281

(Вісім тисяч сто сорок
шість гривень вісімдесят
копійок)

44800000-8 - (Фарби, лаки,
друкарська фарба та мастики)
20.30.2 - (Фарби та лаки, інші, та
пов'язана з ними продукція;
барвники художні та друкарські
чорнила)
44800000-8 - (Фарби, лаки,

4900,00
2282

(Чотири тисячі дев’ятсот
гривень)

♦

друкарська фарба та мастики)

20.41.2 - (Речовини поверхневоактивні органічні, крім мила)

174,24

39820000-6 - (Органічні поверхнево
активні речовини)

(Сто сімдесят чотири
гривні двадцять чотири
копійки)

20.41.3 - (Мило, засоби мийні та
засоби для чищення)

58694,50

2282

*

2282,
39831000-6 - (Засоби для прання і
миття)

2281

20.41.3 - (Мило, засоби мийні та
засоби для чищення)
39831000-6 - (Засоби для прання і

513,29

2282

миття)

20.41.3 - (Мило, засоби мийні та
засоби для чищення)
33700000-7 - ( Засоби особистої
гігієни)

(П ’ятсот тринадцять
гривень двадцять дев'ять
копійок)

16119,10

2282

20.41.4 - (Препарати пахучі, воски
та інші засоби для чищення)
39830000-9 - (Продукція для
чищення)

(П'ятдесят вісім тисяч
шістсот дев'яносто
чотири гривні п'ятдесят
копійок)

(Шістнадцять тисяч сто
дев’ятнадцять гривень,
десять копійок)

14099,65

2282

(Чотирнадцять тисяч
дев'яносто дев'ять
гривень шістдесят п'ять
копійок)

20.41.4 - (Препарати пахучі, воски
та інші засоби для чищення)
9830000-9 - (Продукція для
чищення)

735,00

2282

(Сімсот тридцять п'ять
гривень)

і

20.41.4 - (Препарати пахучі, воски
та інші засоби для чищення)

608,00
(Шістсот вісім гривень)

39811000-0 - (Засоби для
ароматизації та дезодорування
приміщень)

2282

20.52.1 - (Клеї)

6352,00
2282

24910000-6 - (Клеї)

>

(Шість тисяч триста

п'ятдесят дві гривні)

20.59.1 - (Фотопластинки й
фотоплівки, плівка для миттєвого
друку; фотохімікати та фотографічні
незмішані речовини)

10060,00

2282

(Десять тисяч шістдесят
гривень)
ч

24931000-9 - (Фотопластини ти
фотоплівки)
20.59.1 - (Фотопластинки й
фотоплівки, плівка для миттєвого
друку; фотохімікати та фотографічні
незмішані речовини)

2070,00

2282

(Дві тисячі сімдесят
гривень)

24931000-9 - (Фотопластини ти
фотоплівки)
20.59.4 - (Засоби змащувальні;
присадки; речовини антифризні
готові)

1056,92

2282

24951000-5 - (Змазки та мастильні
матеріали)
20.59.5 - ( Продукти хімічні
різноманітні)

5004,97
2282

24327000-2 - (Органічні хімічні
речовини різні)
22.11.1 - (Шини та камери гумові
нові)
19511000-1 - (Гумові пневматичні
шини, протектори та ободові
стрічки)
22.19.7 - (Вироби з вулканізованої
гуми, н. в. і. у.; гума тверда; вироби
з твердої гуми)

(П'ять тисяч чотири
гривні дев'яносто сім
копійок)
10260,00

2282

(Десять тисяч двісті
шістдесят гривень)

2878,75

2282

19512000-8 - (Вироби з
невулканізованої гуми)

(Дві тисячі вісімсот
сімдесят вісім гривень
сімдесят п'ять копійок)
•

22.21.2 - (Труби, трубки, шланги та
фітинги до них пластмасові)

9209,40
2282

44164000-7 - (Обсадні труби та
тюбінги)
22.23.1 - (Вироби пластмасові для
будівництва; лінолеум і покриви на
підлогу, тверді, не пластикові)

(Дев'ять тисяч двісті
дев'ять гривень сорок
копійок)
5309,40

2282
39515000-5 - (Штори, портьєри,
кухонні штори та тканинні жалюзі)

(Одна тисяча п'ятдесят
шість гривень дев'яносто
дві копійки)

(П ’ять тисяч триста
дев’ять гривень сорок
копійок)

44115000-9 - (Будівельна
фурнітура)
22.29.2- (Вироби пластмасові інші,
н. в. і. у.)
19520000-7 - (Пластмасові вироби)

19726,89
2282,
2281

23.51.1 - (Цемент)
44111000-1 - (Будівельні матеріали)

(Дев’ятнадцять тисяч
сімсот двадцять шість
гривень вісімдесят
дев’ять копійок)
946,96

2282

23.52.1 - (Вапно негашене, гашене
та гідравлічне)

(Дев’ятсот сорок шість
гривень дев'яносто шість
копійок)
3250,80

2282
44921000-2 - (Вапняк і гіпс)

23.42.1 - (Вироби санітарно-технічні
керамічні)

(Три тисячі двісті
п'ятдесят гривень
вісімдесят копійок)
3345,60

2282
44111000-1 - (Будівельні матеріали)

25.71.1 - (Вироби ножові та столові
прибори)

(Три тисячі триста сорок
п'ять гривень шістдесят
копійок)
1339,00

39241000-3 - (Ножі та ножиці)

(Одна тисяча триста
тридцять дев'ять
гривень)

25.72.1 - (Замки та завіси)

13285,98

2282

2282
44521000-8 - (Навісні та врізні
замки різні)

2282

25.73.2 - (Пилки ручні, полотна до
будь-яких пилок)
44511000-5 - ( Ручні знаряддя)

2282

25.93.1 - (Вироби з дроту, ланцюги
та пружини)

2282

44330000-2 - (Будівельні прути,

(Тринадцять тисяч
двісті вісімдесят п'ять
гривень дев'яносто вісім
копійок)

-

3955,57

25.73.1 - (Інструменти ручні для
використовування в сільському
господарстві, садівництві чи
лісовому господарстві)
44512000-2 - (Ручні інструменти
різні)

ч

(Три тисячі дев’ятсот
п'ятдесят п'ять гривень
п'ятдесят сім копійок)

162,76
(Сто шістдесят дві
гривні сімдесят шість
копійок)

338,26
(Триста тридцять вісім
гривень двадцять шість

4
%

І,
к

"

стрижні, дроти та профілі)

копійок)

25.94.1 - (Вироби кріпильні та
гвинтонарізні)

103,80
2282

44531000-1 - (Кріпильні деталі з
наріззю)
25.99.1 - ( Вироби для ванн і кухні,
металеві)
44410000-7 - (Вироби для ванної
кімнати та кухні)

25.99.2 - (Вироби з недорогоцінних
металів, інші)
30197000-6 - (Дрібне канцелярське
приладдя)

17568,11

2282

23454,22

2281

..................

щвшшш і и и в и ї и и

зське

26.20.1 - (Машини обчислювальні,
частини та приладдя до них)

(Чотириста двадцять
п ’ять гривень)

60441,00
(Шістдесят тисяч
чотириста сорок одна
гривня)

30232000-4 - (Периферійне
обладнання)
30230000-0 - (Комп’ютерне
обладнання)

(Двадцять три тисячі
сімдесят дев’ять гривень
двадцять дві копійки)
...4 2 5 ,ОСТ....- 4 2 5

2282
(Дрібне
приладдя)

(Сімнадцять тисяч
п’ятсот шістдесят вісім
гривень одинадцять
копійок)

2282,

25.99.2 - (Вироби з недорогоцінних
металів, інші)
30197000-6

(Сто три гривні
вісімдесят копійок)

2282,
2281

31200000-8 - (Електророзподільна
та контрольна апаратура)
30231000-7 - ( Екрани
комп’ютерних моніторів та консолі)
26.20.1 - (Машини обчислювальні,
частини та приладдя до них)
30232000-4 - (Периферійне
обладнання)

39710,00

3210

(Тридцять дев’ять тисяч
сімсот десять гривень)
%

30213000-5 - (Персональні
комп’ютери)
26.20.1 - (Машини обчислювальні,
частини та приладдя до них)
30232000-4 - (Периферійне
обладнання)
30231000-7 - ( Екрани
комп’ютерних моніторів та консолі)

58170,00

2282

(П ’ятдесят вісім тисяч
сто сімдесят гривень)

26.20.2 - (Блоки пам’яті та інші
запам’ятовувальні пристрої)

8950,00
2282,

30233000-1 - ( Пристрої для
зберігання та зчитування даних)

(Вісім тисяч дев’ятсот
п'ятдесят гривень)

2281

26.20.2 - (Блоки пам’яті та інші
запам’ятовувальні пристрої)

2915,00
(Дві тисячі дев’ятсот
п'ятнадцять гривень)

2282
30233000-1 - ( Пристрої для
зберігання та зчитування даних)
26.20.2 - (Блоки пам’яті та інші
запам’ятовувальні пристрої)

*

61838,00

30233000-1 - ( Пристрої для
зберігання та зчитування даних)

(Ш істдесят одна тисяча
вісімсот тридцять вісім
гривень)

2282

1390,00
запам’ятовувальні пристрої)

—

—

111

(Одна тисяча триста

в;.;
30233000-1 - ( Пристрої для
зберігання та зчитування даних)

І І і і ...—

и и и и и д

в

2282
ЇЇЯ Ш Ш В Я Ш Ш Ш Я Ш ї^ Ш Ш Ш

26.40.3 - (Апаратура для
записування та відтворювання звуку
й зображення)

■

:.'... .Г:-:; ' . . Т:/;/

17500,00
(Сімнадцять тисяч
п’ятсот ривень)

2282

32331000-2 - (Електропрогравачі)

26.20.4 - (Частини та приладдя до
обчислювальних машин)

3520,00

30200000-1 - (Комп’ютерне
обладнання та приладдя)

26.20.4 - (Частини та приладдя до
обчислювальних машин)
30200000-1 - (Комп’ютерне
обладнання та приладдя)

(Три тисячі п ’ятсот
двадцять гривень)

2282

: . ..

::

:

:

1065,00
ііі
(Три тисячі п ’ятсот
двадцять гривень)

2282

■■

:

:

\Т, :

......

26.20.4 - (Частини та приладдя до
обчислювальних машин)

'

■

"
■ '
17100,00

2282

(Сімнадцять тисяч сто
гривень)

2282

8260,00

30200000-1 - (Комп’ютерне
обладнання та приладдя)
26.51.6 - (Інструменти та прилади

'
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::
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вимірювальні, контрольні та
випробовувальні, інші)

(Вісім тисяч двісті
шістдесят гривень)

38554000-3 - ( Лічильники
електроенергії)
26.51.7 - (Термостати, маностати та
інші прилади й апаратура для
автоматичного регулювання чи
контролювання)
31200000-8 -(Електророзподільна та
контрольна апаратура)

175,00
(Сто сімдесят п'ять
гривень)
2282

26.80.1 - (Носії інформації магнітні
й оптичні)

720,00
2282

30234000-8 - (Носії інформації)

27.11.4 - (Трансформатори
електричні)

4240,00
2282

31172000-2 - (Трансформатори
напруги)
27.11.5 - (Елементи баластні до
розрядних ламп або трубок;
перетворювачі статичні; дроселі та
котушки індуктивності, інші)

(Сімсот двадцять
гривень)

(Чотири тисячі двісті
сорок гривень)

2180,00

2282

(Дві тисячі сто
вісімдесят гривень)

31150000-2 - ( Баласти для
розрядних ламп чи трубок)
27.11.6 - (Частини електричних
двигунів, генераторів і
трансформаторів)

1900,00

2282

(Одна тисяча дев’ятсот
гривень)

31100000-7 - (Електродвигуни,
генератори та трансформатори)
%
27.12.1 - (Апаратура електрична для
комутації чи захисту електричних
кіл на напругу більше ніж 1000 В)

39,60
(Тридцять дев'ять
2282

31210000-1 - (Електрична апаратура
для комутування та захисту
електричних кіл)
27.20.1 - (Елементи первинні,
первинні батареї та частини до них)
31400000-0- (Акумулятори,
гальванічні елементи та гальванічні
батареї)

гривень шістдесят
копійок)

1102,72

2282

(Одна тисяча сто дві
гривні сімдесят дві
копійки)

27.20.2

-

( Акумулятори електричні
та частини до них)

3 1 400000-0- (Акумулятори,
гальванічні елементи та гальванічні
батареї)

27.20.2 -

7548,00
(Сім тисяч п ’ятсот сорок
вісім гривень)
2282

( Акумулятори електричні
та частини до них)

31400000-0

—

(Акумулятори,

1390 00
■■■■ :.......
■

V.... - :

...........
;

\

..... .....■ ■

(Одна тисяча триста
дев’яносто гривень)

2282

>

:

■■:

27.33.1 - (Пристрої
електромонтажні)

690,00
(Ш істсот дев’яносто
гривень)

2282

2282,
(Вісім тисяч сімсот
сімдесят шість гривень
двадцять п'ять копійок)

2281

44320000-9 - (Кабелі та супутня
продукція)

(Ш істсот дев’яносто
чотири гривні тридцять
сім копійок)

2282

27.33.1- (Пристрої електромонтажні)
44320000-9 - (Кабелі та супутня
продукція)
.........'■■: ■ " ■ ■'
•
' '

..............V
;А

'

♦

84,00
(Вісімдесят чотири

2282

гривні)
-

-ТА;:

'

- -

..

2281

694,37

■: '

.

» гу

а

(Дві тисячі шістсот
двадцять п ’ять гривень)

2282,

27.33.1- (Пристрої електромонтажні)

. ..■

,

8776,25

44320000-9 - (Кабелі та супутня
продукція)

..

:
: : -

а

2625,00

27.32.1 - (Проводи та кабелі
електронні й електричні, інші)
32 581000-9- (Обладнання для
передачі даних)

'

■■-.

27.32.1 - (Проводи та кабелі
електронні й електричні, інші)
32581000-9 - (Обладнання для
передачі даних)

:
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27.40.1 - (Лампи розжарювання та
газорозрядні електричні; лампи

25575,95

дугові)

(Двадцять п'ять тисяч
п’ятсот сімдесят п'ять
гривень дев'яносто п'ять
копійок)

2282
31532000-4- (Частини до
світильників та освітлювальної
арматури)
28.14.1 - (Крани, вентилі, клапани
та подібні вироби до труб, котлів,
резервуарів, цистерн і подібних
виробів)

5150,68

2282

(П'ять тисяч сто
п'ятдесят гривень
шістдесят вісім копійок)

44411000-4 - (Санітарна техніка)

28.25.1 - (Теплообмінники;
установки для кондиціювання
повітря непобутові, непобутове
холодильне та морозильне
устаткування)

11100,00

:■

--

:........

у';
(Одинадцять тисяч сто
гривень)
2282

42510000-4 -(Теплообмінники,
кондиціонери повітря, холодильне
обладнання та фільтрувальні
пристрої)
28.29.1 - (Газогенератори,
дистиляційні та фільтрувальні
апарати)

1010,00

2282

(Одна тисяча десять
гривень)

42900000-5 - (Універсальні та
спеціалізовані машини різні)
29.32.3 - (Частини та приладдя до
моторних транспортних засобів, н.

8765,00

в. і. у.)
2282

(Вісім тисяч сімсот
шістдесят п'ять гривень)

34300000-0 - (Частини та приладдя
до транспортних засобів і їх
двигунів)
32.91.1 - (Мітли та щітки)

5832,13
■*

39224000-8 - ( Мітли, щітки та інше
господарське приладдя)

32.99.1 - (Убори наголовні захисні;
ручки для писання та олівці, дошки,
штемпелі для датування,
опечатування та нумерування;
стрічки до друкарських машинок,
штемпельні подушечки)
30195000-2-(Д о ш к и )
30192000-1 - (Офісне приладдя)

2282

(П'ять тисяч вісімсот
тридцять дві гривні
тринадцять копійок)

•

300,00
(Триста гривень)

2282

4

32.99.1 - (Убори наголовні захисні;
ручки для писання та олівці, дошки,
штемпелі для датування,
опечатування та нумерування;
стрічки до друкарських машинок,
штемпельні подушечки)

30697,00
(Тридцять тисяч шістсот
дев’яносто сім гривень)
2282,
2281

30195000-2 - (Дошки)
30192000-1 - (Офісне приладдя)
32.99.1 - (Убори наголовні захисні;
ручки для писання та олівці, дошки,
штемпелі для датування,
опечатування та нумерування;
стрічки до друкарських машинок,
штемпельні подушечки)

10200,00
(Десять тисяч двісті
гривень)
2282

30195000-2 - (Дошки)
30192000-1 - (Офісне приладдя)
32.99.5 - (Вироби, інші, н. в. і. у.)
44423000-1 - (Вироби різні)

250,00
2282

58.11.1 - (Книжки друковані)
22110000-4 - (Друковані книги)

(Двісті п'ятдесят
гривень)
50000,00

2282

(П'ятдесят тисяч
гривень)

58.11.1 - (Книжки друковані)
2530,00
22110000-4 - (Друковані книги)

3210
(Дві тисячі п ’ятсот
тридцять гривень)

58.11.1 - (Книжки друковані)
22110000-4 - (Друковані книги)

56850,00 .
2282

58.19.1 - (Друкарські та супутні
послуги)
79800000-2 - (Друкарські та супутні
послуги)

8760,86
%
2282

58.19.1 - (Послуги щодо видання
друкованої продукції)
79800000-2 - (Друкарські та супутні
послуги)

(П'ятдесят шість тисяч
вісімсот п'ятдесят
гривень)

(Вісім тисяч сімсот
шістдесят гривень
вісімдесят шість
копійок)
15043,24

2282

(П ’ятнадцать тисяч
сорок три гривні
двадцять чотири
копійки)

58.19.1 - (Послуги щодо видання
друкованої продукції)
79800000-2 - (Друкарські та супутні
послуги)

97200,00

2282

(Дев’яносто сім тисяч
двісті гривень)

Послуги
58.29.3 - (Програмне забезпечення
як завантажні файли)
48620000-0 - (Операційні системи)
48624000-8- (Пакети програмного
забезпечення для операційних
систем для персональних
комп’ютерів)

24090,00
(Двадцять чотири тисячі
дев'яносто гривень)
2282

2197,00
(Дві тисячі сто
дев'яносто сім гривень)

33.12.1 - ( Ремонтування та технічне
обслуговування машин загальної
призначеності)
2282
50750000-7 - (Послуги з технічного
обслуговування ліфтів)

33.12.2 - (Ремонтування та технічне
обслуговування машин і
устатковання спеціальної
призначеності)
50532000-3 - (Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
електричної техніки, апаратури та
супутнього обладнання)

19512,00
(Дев’ятнадцять тисяч
п’ятсот дванадцять
гривень)
2282

38.11.2 - (Збирання безпечних
відходів, непридатних для
вторинного використовування)

39886,32

2282
90500000-2 - (Послуги у сфері
поводження зі сміттям та відходами)

4500,00

43.29.1 - (Роботи будівельномонтажні, інші)
2282
45300000-0 - (Будівельно-монтажні
роботи)
45.20.1 - (Технічне обслуговування
та ремонтування автомобілів і
маловантажних автотранспортних

(Тридцять дев’ять тисяч
вісімсот вісімдесят шість
гривень тридцять дві
копійки)

(Чотири тисячі п ’ятсот
гривень)

33038,00
2282
(Сорок вісім тисяч

%

засобів)

тридцять вісім гривень)

50100000-6 - ( Послуги з ремонту,
технічного обслуговування
транспортних засобів і супутнього
обладнання та супутні послуги)
45.20.3 - (Миття, полірування
автомобілів і подібні послуги)

5000,00

*

(П'ять тисяч гривень)
50112000-3 - (Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
автомобілів)

2282

53.20.1 - (Послуги поштові та
кур'єрські, інші)

1047,82
2282

64100000-7 - (Поштові та кур’єрські
послуги)
53.20.1 - (Послуги поштові та
кур'єрські, інші)

(Одна тисяча сорок сім
гривень вісімдесят дві
копійки)
10000,00
(Десять тисяч гривень)

64100000-7 - (Поштові та кур’єрські
послуги)

2282

58.13.3 - (Продаж рекламного місця
в газетах)
79342000-3 - (Маркетингові
послуги)

2030,50

2282

58.14.3 - (Продаж рекламного місця
в журналах і періодичних виданнях)
79342000-3 - (Маркетингові
послуги)

(Дві тисячі тридцять
гривень п ’ятдесят
копійок)

2030,50

2282

58.29.5 - (Послуги щодо видання
ліцензії на право користування
програмним забезпеченням)

(Дві тисячі тридцять
гривень п’ятдесят
копійок)

15120,00

2282

%

(П'ятнадцять тисяч сто
двадцять гривень)

72212000-4 - (Послуги з розробки
прикладного програмного
забезпечення)
61.10.1 - (Послуги щодо
передавання даних і повідомлень)

60000,00
2282

64200000-8 - (Телекомунікаційні
послуги)
61.10.4 - (Послуги зв'язку
Інтернетом проводовими мережами)

2282

(Шістдесят тисяч
гривень)

25980,00
(Двадцять п'ять тисяч

К

і

64215000-6 - (Послуги ІР-телефонії)

дев’ятсот вісімдесят
гривень)

62.02.2 - (Послуги щодо
консультування стосовно систем і
програмного забезпечення)

18630,00

2282

72243000-0 - ( Послуги з
програмування)
62.09.2 - (Послуги у сфері
інформаційних технологій і
стосовно комп'ютерної техніки,
інші, н. в. і. у.)

(Вісімнадцять тисяч
шістсот тридцять
гривень)
*
1460,00

2282

(Одна тисяча чотириста
шістдесят гривень)

72243000-0 - ( Послуги з
програмування)
63.11.1 - (Послуги щодо обробляння
даних, розміщування інформації на
веб-вузлах, щодо програмного
застосування та інші послуги щодо
забезпечення інформаційнотехнологічною інфраструктурою)

9567,00
(Дев'ять тисяч п ’ятсот
шістдесят сім гривень)
2282

64216000-3 - (Послуги систем
електронної передачі електронних
повідомлень та інформації)

63.99.1 - (Послуги інформаційні,
інші, н. в. і. у.)
64216000-3 - (Послуги систем
електронної передачі електронних
повідомлень та інформації)

500,00

2282

65.12.2 - (Послуги щодо
страхування автотранспорту)
66514000-6 - (Послуги зі
страхування вантажів та послуги з
транспортного страхування)

1860,86

2282

71.20.1 - (Послуги щодо технічного
випробовування й аналізування)

(Одна тисяча вісімсот
шістедсят гривень
вісімдесят шість
копійок)
4401,04

2282
71630000-3 - ( Послуги з технічного
огляду та випробовувань)
71.20.1 - (Послуги щодо технічного
випробовування й сертифікації)

%

(Чотири тисячі
чотириста одна гривня
чотири копійки)
1740,00

2282
71630000-3 - ( Послуги з технічного
огляду та випробовувань)

(П ’ятсот гривень)

(Одна тисяча сімсот
сорок гривень)

І

■

73.11.1 - (Послуги рекламних
агентств)
79341000-6 - (Рекламні послуги)

1360,25

2282

73.11.1 - (Послуги рекламних
агентств)
79341000-6 - (Рекламні послуги)

74.10.1 - (Послуги щодо
проектування інтер'єрів,
промислової продукції та інші
спеціалізовані послуги щодо
проектування)

(Одна тисяча триста
шістдесят гривень
двадцять п'ять копійок)

2000,00
■*
2282

(Дві тисячі триста
сімдесят п’ять гривень)

16251,87

2282

(Шістнадцять тисяч
двісті п'ятдесят одна
гривня вісімдесят сім
копійок)

75251000-0 - (Послуги пожежних
служб)
74.90.1 - (Послуги щодо надання
професійної та технічної допомоги
та консультаційні, н. в. і. у.)
79000000-4 - (Ділові послуги:
юридичні, маркетингові,
консультаційні, кадрові,
поліграфічні та охоронні)

240,00
(Двісті сорок гривень)
2282

81.29.1 - (Послуги щодо
очищування, інші)

9900,00
2282

90921000-9 - (Послуги з
дезінфікування та витравлювання)

(Дев’ять тисяч дев’ятсот
гривень)

84.24.1 - (Послуги у сфері
громадського порядку та
громадської безпеки)

75794,40
2282

75241000-7 - (Послуги із
забезпечення громадської безпеки)
85.59.1 - (Послуги освітянські, інші,
н. в. і. у.)

(Сімдесят п'ять тисяч
сімсот дев'яносто чотири
гривні сорок копійок)
3333,00

2282

(Три тисячі триста

80521000-2 - (Послуги, пов’язані з
навчальними програмами)

тридцять три гривні)

85.59.1 - (Послуги освітянські, інші,
н. в. і. у.)

5548,00

80521000-2 - (Послуги, пов’язані з
навчальними програмами)

2282

%

(П ’ять тисяч п ’ятсот
сорок вісім гривень)

і.
к

*

85.60.1 - (Послуги освітянські
допоміжні)

1000,00
2282

(Одна тисяча гривень)

80522000-9 - (Навчальні семінари)

95.11.1 - (Ремонтування
комп'ютерів і периферійного
устатковання)
50300000-8 - ( Ремонт, технічне
обслуговування персональних
комп’ютерів, офісного,
телекомунікаційного та
аудіовізуального обладнання, а
також супутні послуги)

58535,00

2282,

(П ’ятдесят вісім тисяч
п’ятсот тридцять п'ять
гривень)

•*

2281

96.09.1 - (Послуги індивідуальні
інші, н. в. і. у.)

1000,00
2282

(Одна тисяча гривень)

98000000-3 - (Інші громадські,
соціальні та особисті послуги)
96.09.1 - (Послуги професійні інші;
крокв та латів будівель корпусу №3)

1000,68
2282

98000000-3 - (Інші громадські,
соціальні та особисті послуги)
25.12.1 - (Двері, вікна й рами до них
і пороги до дверей металеві)
44221000-5 - (Вікна, двері та
супутні вироби)

(Одна тисяча гривень
шістдесят вісім копійок)

159962,30

2282

58.29.3 - (Програмне забезпечення
як завантажні файли)

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
6 від 30.03.2016
року

(Сто п'ятдесят дев'ять
тисяч дев’ятсот
шістдесят дві гривні
тридцять копійок)
100000,00

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
6 від 30.03.2016
року

(Сто тисяч гривень)
48620000-0 - (Операційні системи)
48624000-8 (Пакети програмного
забезпечення для операційних
систем для персональних
комп’ютерів)
19.20.2 - (Паливо рідинне та газ;
оливи мастильні)

2282

2282

40037,70

Додаткове
асигнування

09100000-0 - (Паливо)

(Сорок тисяч тридцять
сім гривень сімдесят
копійок)

згідно довідки №
6 від 30.03.2016
року

08.12.1 - (Гравій та пісок)

622,02

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
7 від 28.04.2016
року

14210000-6 - (Гравій, пісок, щебінь і
наповнювачі)

20.59.5 - (Продукти хімічні
різноманітні)

2282

(Ш істсот двадцять дві
гривні дві копійки)

9156,00
2282
(Дев'ять тисяч сто

14212000-0 - ( Гранули, кам’яна

і

Додаткове
асигнування
згідно довідки №

крихта, кам’яний порошок, галька,
гравій, колотий камінь і щебінь,
кам’яні суміші, піщано-гравійні
суміші та інші наповнювачі)

п'ятдесят шість гривень)

7 від 28.04.2016
року

27.11.4 - (Трансформатори
електричні)

16240,00

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
7 від 28.04.2016
року

2282
31172000-2 - (Трансформатори
напруги)
27.40.1 - (Лампи розжарювання та
газорозрядні електричні; лампи
дугові)

17780,00

2282
31532000-4 - (Частини до
світильників та освітлювальної
арматури)
27.40.3 - (Лампи та світильники,
інші)
31500000-1 - (Освітлювальне
обладнання та електричні лампи)

27.11.6 - (Частини електричних
двигунів, генераторів і
трансформаторів)

(Шістнадцять тисяч
двісті сорок гривень)

(Сімнадцять тисяч
сімсот вісімдесят
гривень)

(Сорок дві тисячі
шістсот гривень)

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
7 від 28.04.2016
року

13300,00

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
7 від 28.04.2016
року

2282

2282

23.51.1 - (Цемент)

(Тринадцять тисяч
триста гривень)

1003,96
2282

23.91.1 - (Вироби абразивні)

(Одна тисяча три гривні
дев'яносто шість
копійок)
83238,51

14810000-2- ( Абразивні вироби)
2282

13.20.4 - (Тканини ворсові, махрові
тканини на рушники та інше
спеціальне полотно)

(Вісімдесят три тисячі
двісті тридцять вісім
гривень п'ятдесят одна
копійка)
7581,60

2282
39563000-6 - (Текстильні набивки,
пряжі, тканини та вироби
технічного призначення)

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
7 від 28.04.2016
року

42600,00

31100000-7 - (Електродвигуни,
генератори та трансформатори)

44111000-1 - ( Будівельні матеріали)

<

(Сім тисяч п’ятсот
вісімдесят одна гривня
шістдесят копійок)

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
7 від 28.04.2016
року
Додаткове
асигнування
згідно довідки №
7 від 28.04.2016
року

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
7 від 28.04.2016
року

23.51.1 - (Цемент)

57,00

44111000-1 - ( Будівельні матеріали)

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
7 від 28.04.2016
року

(П'ятдесят сім гривень)
2282

17.12.1 - (Папір газетний, папір
ручного виготовлення та інший не
крейдований папір, або картон для
графічних цілей)

3850,00
*
(Три тисячі вісімсот
п'ятдесят гривень)
2282

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
7 від 28.04.2016
року

22990000-6 - (Газетний папір, папір
ручного виготовлення та інший
некрейдований папір або картон для
графічних цілей)
22.23.1 - (Вироби пластмасові для
будівництва; лінолеум і покриви на
підлогу, тверді, не пластикові)

1998,11

2282

39515000-5 - (Штори, портьєри,
кухонні штори та тканинні жалюзі)
20.30.1- (Фарби та лаки на основі
полімерів)
44800000-8 - (Фарби, лаки,
друкарська фарба та мастики)

20.30.2 - (Фарби та лаки, інші, та
пов'язана з ними продукція;
барвники художні та друкарські
чорнила)

(Одна тисяча дев’ятсот
дев'яносто вісім гривень
одинадцять копійок)

1884,00

2282

(Одна тисяча вісімсот
вісімдесят чотири
гривні)

425,00
(Чотириста двадцять
2282

п'ять гривень)

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
7 від 28.04.2016
року

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
7 від 28.04.2016
року

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
7 від 28.04.2016
року

44810000-1 - (Фарби)
25.99.2 - (Вироби з недорогоцінних
металів, інші)
30192000-1 - (Офісне приладдя)

235.60

2282

(Двісті тридцять п'ять
гривень шістдесят
копійок)

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
7 від 28.04.2016
року
%

25.12.1 - (Двері, вікна й рами до них
і пороги до дверей металеві)
44221000-5 - (Вікна, двері та
супутні вироби)

196710,00

2282

58.29.1 - (Програмне забезпечення
системне на фізичних носіях)
48620000-0 - (Операційні системи)
48624000-8 (Пакети програмного
забезпечення для операційних
систем для персональних

(Сто дев'яносто шість
тисяч сімсот десять
гривень)

102245,00

2282

(Сто дві тисячі двісті
сорок п'ять гривень)

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
8 від 06.06.2016
року

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
8 від 06.06.2016
року

комп’ютерів)

27.40.3 - (Лампи та світильники,
інші)

93720,00
2282

31500000-1 - (Освітлювальне
обладнання та електричні лампи)

(Дев'яносто три тисячі
сімсот двадцять гривень)
•*

27.40.1 - (Лампи розжарю вання та
газорозрядні електричні; лампи
дугові)

2060,00
(Дві тисячі шістдесят
гривень)

2282

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
9 від 23.06.2016
року

31532000-4 - (Частини до
світильників та освітлювальної
арматури)
27.11.4 - (Трансформатори
електричні)
31172000-2 - (Трансформатори
напруги)

4220,00

2282

(Чотири тисячі двісті
двадцять гривень)

58.29.1 - (Програмне забезпечення
системне на фізичних носіях)

100000,00
(Сто тисяч гривень)

48620000-0 - (Операційні системи)
48624000-8 (Пакети програмного
забезпечення для операційних
систем для персональних
комп’ютерів)

2282

26.20.1 - (Машини обчислювальні,

99935,00

частини та приладдя до них)
30232000-4 - (Периферійне
обладнання)

2282

(Дев’яносто дев’ять
тисяч дев’ятсот тридцять
п ’ять гривень)

30230000-0 - (Комп’ютерне
обладнання)
Затверджений рішенням комітету

Додаткове
асигнування
згідно довідки №
12 від 21.07.2016
року

ів від 22.08.2016 року № Юд.

Голова комітету з конкурсних торгів

Ф.Ф.Шебаніц
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів

О.С.Срепанченко
(ініціали та прізвище)

