ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
На 2015 р.
КЗ «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» ЗОР

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
Очікувана вартість
бюджетних предмета закупівлі
коштів)

1

2

3

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (папір копіювальний, папір
у пачках, папір самокопіювальний, конверти, зошити, альбоми,
папки, блокноти, книжки записні, щоденники, швидкозшивачі,
журнали реєстраційні)

2210

+ 20 000,00

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (пальне)

2210

+ 30 000,00

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

2210

+ 4 000,00

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (мило, миючі
засоби)

2210

+ 40 000,00

22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви
на підлогу, тверді, не пластикові (лінолеум, плінтус)

2210

+ 9 000,00

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (канцелярське приладдя
пластмасове)

2210

+ 7 000,00

23.31.1 Плитка та плити керамічні (керамічна плитка)

2210

+ 30 000,00

23.64.1 Розчини будівельні (шпаклівка, ґрунтовка)

2210

+30 000,00

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
(процесор, плата, клавіатура, принтери, монітори)

2210

+ 10 000,00

Процедура
закупівлі
4

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Примітки

6

21.20.1 Ліки (медикаменти)

2220

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (вакцини, реактиви
лабораторні, тампони, вата, марля, бінти, марлева пов’язка,
перев’язувальні матеріали, набори фармацевтичні, аптечки )

2220

01.11.7 Овочі бобові сушені (горох, квасоля)

2230

+ 2 000,00

01.13.1 Овочі листкові (капуста)

2230

+ 5 000,00

01.13.3 Культури овочеві плодоносні, інші (огірки, помідори)

2230

+ 6 000,00

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні (цибуля)

2230

+ 10 000,00

01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю
та інуліну (картопля)

2230

01.22.1 Плоди тропічних і субтропічних культур (банан, гранат)

2230

+ 10 000,00

01.23.1 Плоди цитрусових культур (лимон, мандарин, апельсин)

2230

+ 10 000,00

01.24.1 Яблука (яблука)

2230

+ 10 000,00

01.24.2 Плоди зерняткових і кісточкових культур, інші (груша,
слива, абрикос)

2230

01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі (яйця курячі)

2230

10.11.1 М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та
інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене (м'ясо)

2230

10.11.3 М'ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти;
м'ясо та харчові субпродукти, інші (печінка)

2230

10.12.1 М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене (м'ясо куряче)

2230

+ 20 000,00

2230

+ 12 000,00

10.13.1 Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи

+ 38 750,00

+ 10 000,00

+ 25 000,00

5 000,00
+ 5 000,00
+ 30 000,00

+ 10 000,00

крові (ковбаса)
10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (риба)

2230

10.20.2 Риба, оброблена чи законсервована іншим способом; ікра
осетрових та замінники ікри (продукція рибна)

2230

10.39.1 Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі
(консервація)

2230

10.39.2 Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані (повидло,
ізюм)

2230

10.42.1 Маргарин і подібні харчові жири (маргарин)

2230

+ 15 000,00

+ 5 000,00

+ 10 000,00

+ 3 000,00

+ 1 000,00

10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, оброблені (молоко)

2230

+ 20 000,00

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти (масло вершкове)

2230

+ 20 000,00

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир (сир, творог)

2230

+ 20 000,00

10.51.5 Продукти молочні, інші (кефір, ряжанка)

2230

+ 25 000,00

10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений
чи дроблений (рис)

2230

10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші
(борошно)

2230

10.61.3 Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових
культур (крупа)

2230

10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні,
нетривалого зберігання (хліб)

2230

10.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські,
борошняні, тривалого зберігання (печиво)

2230

+ 5 000,00

+ 3 000,00

+ 5 000,00

+ 21 298,00

+ 15 000,00

10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби
(макарони)

2230

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

2230

10.82.1 Какао терте, какао-масло, жири й олія, какао-порошок
(шоколад)

2230

10.83.1 Чай і кава, оброблені (чай, кава)

2230

+ 5 000,00

10.84.2 Прянощі, оброблені (прянощі)

2230

+ 100,00

10.84.3 Сіль харчова (сіль)

2230

+ 500,00

10.89.1 Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; екстракти та
соки з м'яса, риби й водяних безхребетних (дріжджі)

2230

20.14.3 Кислоти монокарбонові жирні технічні; кислоти карбонові
та їхні солі кислота лимонна)

2230

Грошова компенсація дітям, студентам, якімають статус сиріт

2230

+ 19 800,00

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні (зарядка вогнегасників)

2240

+ 4 000,00

+ 5 000,00

+ 5 000,00

+ 5 000,00

+ 1 000,00

+ 100,00

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної
призначеності (ремонт холодильників та вентиляційних установок)

+ 11 544,00

33.20.2 Монтування машин і устаткування загальної призначеності
(встановлення кондиціонерів)

+ 15 000,00

38.11.1 Збирання безпечних відходів, придатних для вторинного
використовування (вивезення сміття)

+ 15 000,00

45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і
маловантажних автотранспортних засобів (ТО авто)

+ 10 000,00

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послуги
телефоного зв’язку, міжміського зв’язку)

+ 10 000,00

61.20.4 Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими мережами
(інтернет)

+ 2 400,00

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і
програмного забезпечення (ПО для бухгалтерської звітності)

+ 1 000,00

77.39.1 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин,
устатковання та майна, н. в. і. у. (оренда контейнерів для сміття)

+ 3 456,00

80.20.1 Послуги систем безпеки (небезпечна кнопка)

+ 14 752,20

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (послуги з дезинфекції,
дезинсекції та дератизації)

+ 6 364,80

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання
(регенерація, заміна картриджів, )

2240

+ 5 000,00

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами
(холодна вода)
2272

+ 19 706,76

Відповідно до вимог
п.6 статті 40 Закону
України «Про
здійснення
державних
закупівель»

+ 13 799,46

Відповідно до вимог
п.6 статті 40 Закону
України «Про
здійснення
державних
закупівель»

37.00.1 Послуги каналізаційні (каналызаційні стоки)

2272

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09 січня 2015р. № 1
Голова комітету
з конкурсних торгів
Секретар комітету
з конкурсних торгів

_______________
(підпис)
М. П.

Ю.В. Бріцина
(ініціали та прізвище)

_______________
(підпис)

А.В. Коротіна
(ініціали та прізвище)

