ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
НА 2016 р. ЗІ ЗМІНАМИ
Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької
обласної ради код за ЄДРПОУ 22133718
(Найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

1
01.30.1 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини,
бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів (03451000-6
Рослини (саджанці віком до 1-го року)

Код КЕКВ
(для
Очікувана вартість
бюджетних предмета закупівлі
коштів)
2

3

2210

7 000,00

08.11.3 Крейда та некальцинований доломіт (37820000-2
Приладдя для образотворчого мистецтва (крейда)

2210

08.12.1 Гравій та пісок (14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і
наповнювачі (гравій, щебінь, пісок)

2210

08.99.2 Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази
промислові, необроблені чи лише розпиляні, або
грубосформовані; пемза; наждак; корунд природний, гранат
природний та інші природні абразивні матеріали; інші
мінерали (14522000-6 Промислові алмази, пемза, наждак та
інші природні абразиви (шліфпапір)

2210

10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби (15842000-2
Шоколад та цукрові кондитерські вироби (новорічні
шоколадні подарунки)

2210

11.07.1 Води мінеральні та безалкогольні напої (15981000-8
Мінеральна вода (мінеральна вода)

2210

13.10.8 Пряжа та нитки текстильні з хімічних монониток чи
штапельних волокон (19440000-2 Синтетичні нитки та пряжа

2210

500,00

20 000,00

500,00

20 000,00

15 000,00

500,00

Процедура
закупівлі
4

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Примітки

6

(нитки)

13.20.1 Тканини (крім спеціальних полотен) з натуральних
волокон, крім бавовняних (19210000-1 Натуральні тканини
(натуральні тканини)

2210

13.20.3 Тканини (крім спеціальних полотен) із хімічних
монониток і штапельнихволокон (19211000-8 Синтетичні
тканини (синтетичні тканини)

2210

13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього
господарства (39512000-4 Постільна білизна (ковдри,
постільна білизна)

2210

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші (18930000-7 Мішки та
пакети (мішки)

2210

13.93.1 Килими та килимові покриви (39530000-6 Килимові
покриття, килимки та килими (килими, килимові покриття)

2210

13.94.1 Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім
відходів 39541000-6 Канати, мотузки, шпагати та сітки
(мотузки, канати, сітка)

2210

14.19.1 Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший одяг,
аксесуари та деталі одягу, трикотажні (18424000-7 Рукавички
(рукавиці)

2210

16.21.1 Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з
шаруватої деревини; плити деревностружкові й подібні
плити з деревини чи з інших здерев'янілих матеріалів
(44191000-5 Дерев’яні конструкційні матеріали різні (фанера,
ДВП)

2210

16.23.1 Вироби столярні та теслярські (крім складаних
будівель), з деревини (44221000-5 Вікна, двері та супутні
вироби (двері, пороги)

2210

20 000,00

40 000,00

1 000,00

1 000,00

10 000,00

1 000,00

8 000,00

18 000,00

9 000,00

16.29.1 Вироби з деревини, інші (44191000-5 Дерев’яні
конструкційні матеріали різні (держаки до садових
інструментів)

2210

17.21.1 Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара
(30199000-0 Паперове канцелярське приладдя та інші
паперові вироби (сегрегатори)

2210

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

2210

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (30197000-6 Дрібне
канцелярське приладдя (папапір, конверти, зошити,
альбоми, папки, блокноти, книжки записні, щоденники,
швидкозшивачі, журнали реєстраційні)

2210

17.24.1 Шпалери (39191000-7 Настінні покриття на паперовій
або картонній основі (шпалери)

2210

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (09132000-3
Бензин (бензин А-92, бензин А-95)

2210

20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати
(24313000-1 Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати та
карбонати (сода кальцинована)

2210

20.15.7 Добрива, н. в. і. у. (24440000-0 Добрива різні
(добрива)

2210

20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів (44810000-1
Фарби (фарби будівельні)

2210

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція;
барвники художні та друкарські чорнила (30125000-1
Частини та приладдя до фотокопіювальних апаратів
(коректор, тонер)

2210

4 500,00

10 000,00

10 432,50

50 000,00

20 000,00

199 867,50

2 000,00

1 000,00

30 000,00

30 000,00

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення
(33711000-7 Парфуми та засоби гігієни (мило, миючі засоби)

2210

20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення
(39812000-7 Поліролі та креми (освіжувачі повітря, поліролі)

2210

20.52.1 Клеї (24910000-6 Клеї (клеї)

2210

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

2210

20.59.4 Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні
готові (24951000-5 Змазки та мастильні матеріали (антифриз)

2210

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні (24960000-1 Хімічна
продукція різна (пластилін)

2210

22.11.1 Шини та камери гумові нові (34351000-2 Шини для
транспортних засобів малої тоннажності (автомобільні шини)

2210

22.19.3 Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім
виготовлених з твердої ґуми) (44165000-4 Шланги, стояки та
рукави (шланги гумові)

2210

22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої
ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) (18424000-7
Рукавички (рукавиці гумові)

2210

22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда;
вироби з твердої ґуми (30190000-7 Офісне устаткування та
приладдя різне (гумка канцелярська)

2210

22.21.2 Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові
(19520000-7 Пластмасові вироби (труби пластмасові)

2210

40 000,00

10 000,00
20 000,00

10 000,00

500,00

4 500,00

10 000,00

5 000,00

20 000,00

5 000,00

10 000,00

22.22.1 Тара пластмасова (19640000-4 Поліетиленові мішки
та пакети для сміття (пакети різні)

2210

22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і
покриви на підлогу, тверді, не пластикові (44112000-8
Будівельні конструкції різні (лінолеум, плінтус)

2210

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (39224000-8 Мітли,
щітки та інше господарське приладдя (господарське
приладдя пластмасове)

2210

23.13.1 Скло порожнисте (39221000-7
(посуд столовий, кухонний скляний)

2210

Кухонне приладдя

7 000,00

80 000,00

40 000,00

23.14.1 Скловолокно (14830000-8 Скловолокно (склострічка)

2210

23.31.1 Плитка та плити керамічні (44111000-1 Будівельні
матеріали (керамічна плитка)

2210

23.41.1 Вироби господарські та декоративні керамічні
(39221000-7 Кухонне приладдя (посуд столовий, кухонний
керамічний

2210

23.51.1 Цемент (44111000-1 Будівельні матеріали (цемент)

2210

23.52.1 Вапно негашене, гашене та гідравлічне (24213000-0
Гашене вапно (вапно)

2210

23.62.1 Вироби з гіпсу для будівництва (44111000-1
Будівельні матеріали (плита стельова)

2210

23.64.1 Розчини будівельні (44831000-4 Мастики, шпаклівки,
замазки (шпаклівка, ґрунтовка)

2210

23.70.1
Камінь розпиляний, обтесаний і остаточно
оброблений (44912000-6 Будівельний камінь різний
(бордюр, поребрик)

2210

15 000,00
2 000,00
120 000,00

10 000,00

20 000,00
3 000,00

12 000,00

50 000,00

36 000,00

25.11.2 Вироби конструкційні металеві та їхні частини
(44334000-9 Профілі (профілі)

2210

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

2210

25.71.1 Вироби ножові та столові прибори (39241000-3 Ножі
та ножиці (ножі, ножиці, столові прибори)

2210

25.72.1 Замки та завіси (44521000-8 Навісні та врізні замки
різні (замки)

2210

25.73.1 Інструменти ручні для використання в сільському
господарстві, садівництві чи лісовому господарстві
(44511000-5 Ручні знаряддя (лопати, граблі)

2210

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

2210

25.73.3 Інструменти ручні, інші (44510000-8 Знаряддя
(молоток)

2210

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини (44192000-2
Інші різні конструкційні матеріали (дріт, цвяхи, пружини,
сітка)

2210

25.94.1 Вироби кріпильні та ґвинтонарізні (44531000-1
Кріпильні деталі з наріззю (дюбель, шуруп)

2210

25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві (44410000-7
Вироби для ванної кімнати та кухні (тримачі, підставки)

2210

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

2210

70 000,00

16 400,00

9 000,00

50 000,00

5 000,00

1 000,00

6 000,00

10 000,00

15 000,00

35 000,00

10 000,00

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
(30237000-9 Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів
(процесор, плата, клавіатура, принтери, монітори)

2210

26.20.2 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої
(30234000-8 Носії інформації (флешка)

2210

26.30.5 Прилади охоронної та пожежної сигналізації й
подібна апаратура (31625000-3 Пристрої охоронної та
пожежної сигналізації (прилади охоронної та пожежної
сигналізації)

2210

26.40.3 Апаратура для записування та відтворювання звуку й
зображення (32234000-2 Камери відеоспостереження
(камери відеоспостереження)

2210

26.40.4 Мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для
радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку (32341000-5
Мікрофони (мікрофони)

2210

26.40.5 Частини звуко- та відеоустатковання (32350000-1
Частини до аудіо- та відеообладнання (частини звуко- та
відеоустатковання)

2210

26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні (30234000-8 Носії
інформації CD, DVD диски)

2210

27.12.1 Апаратура електрична для комутації чи захисту
електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В (31200000-8
Електророзподільна та контрольна апаратура (комутатори,
запобіжники)

2210

27.20.1 Елементи первинні, первинні батареї та частини до
них (31400000-0 Акумулятори, гальванічні елементи та
гальванічні батареї (батарейки)

2210

27.20.2 Акумулятори електричні та частини до них
(31400000-0 Акумулятори, гальванічні елементи та

2210

50 000,00

5 000,00

50 000,00

1 300,00

4 000,00

10 000,00

1 000,00

10 000,00

3 000,00

2 000,00

гальванічні батареї (акумулятори, частини акумуляторів)
27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші
(44318000-2 Електричні проводи (проводи та кабелі
електричні)

2210

27.33.1 Пристрої електромонтажні (31224000-2 З’єднувачі та
контактні елементи (вилки штепсельні, розетки)

2210

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні;
лампи дугові (31500000-1 Освітлювальне обладнання та
електричні лампи (електричні лампочки)

2210

27.40.2 Лампи та світильники (31521000-4 Світильники
(світильники)

2210

27.40.4 Частини ламп і освітлювального устатковання
(31532000-4 Частини до світильників та освітлювальної
арматури (стартер)

2210

27.90.3 Устатковання для паяння м'якими та твердими
припоямичи зварювання, машини й апарати для
поверхневого термообробляння та гарячого напилення,
електричні (42661000-7 Обладнання для паяння м’яким і
твердим припоєм (паяльник)

2210

28.14.1 Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб,
котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (44411000-4
Санітарна техніка (крани, вентилі, клапани)

2210

28.23.1 Машинки друкарські, машини для обробляння
текстів і лічильні машини (30141000-9 Лічильні машини
(машини друкарські, калькулятори)

2210

28.24.1 Інструмент електромеханічний для роботи однією
рукою; інструмент ручний портативний із силовим
урухомлювачем/приводом, інший (42652000-1
Електромеханічні ручні інструменти (електролобзік,

2210

10 000,00

20 000,00

30 000,00

30 000,00

5 000,00

1 000,00

25 000,00

1 000,00

10 000,00

шуроповерт)
28.24.2 Частини ручного інструменту із силовим
урухомлювачем/приводом (44510000-8 Знаряддя (свердла,
біта)

2210

28.25.3 Частини холодильного та морозильного
устатковання, теплових помп (42530000-0 Частини
холодильного та морозильного обладнання і теплових
насосів (запчастини до холодильників)

2210

29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних
засобів, н. в. і. у. 34330000-9 Запасні частини до вантажних
транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів
(автозапчастини)

2210

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

2210

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

2210

58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані (222000002 Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні
видання і журнали (підписка на періодичні видання)

2210

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші
(22450000-9 Друкована продукція з елементами захисту
(свідоцтво, атестат, диплом)

2210

74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в.
і. у. (71356000-8 Технічні послуги (виготовлення
інформаційних стендів, вивісок)

2210

21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та

2220

10 000,00

5 000,00

10 000,00

12 000,00

30 000,00

31 000,00

30 000,00

5 000,00

10 000,00

алкалоїди рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики (33616000-1 Вітаміни (вітаміни)
21.20.1 Ліки (33600000-6 Фармацевтична продукція
(Лікарські засоби для лікування захворювань шлунковокишкового тракту та розладів обміну речовин, захворювань
крові, органів кровотворення та захворювань серцевосудинної системи, дерматологічних захворювань,
захворювань сечостатевої системи та гормони, хвороб
нервової системи та захворювань органів чуття, хвороб
дихальної системи, лікарські засоби різні)

2220

150 000,00

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (33696000-5 Реактиви
та контрастні речовини (вакцини, реактиви лабораторні,
тампони, вата, марля, бінти, марлева пов’язка,
перев’язувальні матеріали, набори фармацевтичні, аптечки )

2220

40 000,00

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
стоматологічні (33100000-1 Медичне обладнання (подушка
киснева, шприци, ендоскоп, апарат для вимірювання
артеріального тиску, інструменти стоматологічні, голки
ін'єкційні)

2220

30 000,00

32.50.5 Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші
(33141000-0 Медичні матеріали нехімічні та гематологічні
одноразового застосування (Цементи стоматологічні та інші
стоматологічні матеріали для пломбування зубів)

2220

4 080,00

01.11.7 Овочі бобові сушені (03212000-0 Картопля та сушені
овочі (горох, квасоля)

2230

5 000,00

01.13.1 Овочі листкові (03221000-6 Овочі (капуста)

2230

22 000,00

01.13.3 Культури овочеві плодоносні, інші (03221000-6 Овочі
(огірки, помідори)

2230

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні

2230

18 000,00
45 000,00

(03221000-6 Овочі (цибуля)
01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом
крохмалю та інуліну (03212000-0 Картопля та сушені овочі
(картопля)

2230

01.21.1 Виноград (03222000-3 Фрукти і горіхи (виноград)

2230

01.22.1 Плоди тропічних і субтропічних культур (03222000-3
Фрукти і горіхи (банани)

2230

01.23.1 Плоди цитрусових культур (03222000-3 Фрукти і
горіхи (лимон, мандарин, апельсин)

2230

01.24.1 Яблука (03222000-3 Фрукти і горіхи (яблука)

2230

01.24.2 Плоди зерняткових і кісточкових культур, інші
(03222000-3 Фрукти і горіхи (нектарин)

2230

01.25.1 Ягоди та плоди рослин роду Vaccinium (03222000-3
Фрукти і горіхи (ківі)

2230

01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі (03142000-8 Продукція
тваринництва (яйця курячі)

2230

01.49.2 Продукція тваринництва, інша (03142000-8
Продукція тваринництва (мед)

2230

10.11.1 М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз,
коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене
15111000-9 М’ясо великої рогатої худоби родини бикових
(м'ясо)

2230

10.11.3 М'ясо заморожене та заморожені харчові
субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти, інші (15111000-9
М’ясо великої рогатої худоби родини бикових (печінка)

2230

60 000,00

2 000,00
50 000,00

75 000,00
33 000,00
10 000,00

4 000,00

48 000,00

5 000,00

80 000,00

115 000,00

10.11.5 Жири великої рогатої худоби, овець, кіз і свиней

2230

10.12.1 М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене
(15112000-6 М'ясо свійської птиці (м'ясо куряче)

2230

10.13.1 Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних
субпродуктів чи крові (15130000-8 М’ясопродукти (ковбаса)

2230

10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена
(15221000-3 Морожена риба (риба)

2230

10.20.2 Риба, оброблена чи законсервована іншим
способом; ікра осетрових та замінники ікри (15233000-0 Риба
в розсолі (продукція рибна)

2230

10.32.1 Соки фруктові та овочеві (15321000-4 Фруктові соки
(фруктові соки)

2230

10.39.1 Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім
картоплі (15331000-7 Оброблені овочі (консервація)

2230

10.39.2 Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані
(15332000-4 Оброблені фрукти та горіхи (повидло, ізюм)

2230

10.41.5 Олії рафіновані (15421000-5 Рафіновані олії
(рафіновані олії)

2230

10.42.1 Маргарин і подібні харчові жири (15431000-8
Маргарин та подібні продукти (маргарин)

2230

10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, оброблені (15511000-3
Молоко (молоко)

2230

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти (15530000-2
Вершкове масло (масло вершкове)

2230

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир (15542000-9
Свіжий сир (сир, творог)

2230

2 000,00
60 000,00

70 000,00

55 000,00

23 800,00

50 000,00

125 000,00

42 000,00

20 000,00

3 000,00

90 000,00

100 340,00

90 000,00

10.51.5 Продукти молочні, інші (15550000-8 Молочні
продукти різні (кефір, ряжанка)

2230

10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або
лущений чи дроблений (15611000-4 Облущений рис (рис)

2230

10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші
(15612000-1 Борошно зернових та овочевих культур і супутня
продукція (борошно)

2230

10.61.3 Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна
зернових культур (1560000-4 Продукція борошномельнокруп’яної промисловості, крохмалі та крохмалепродукти
(крупа)

2230

10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні,
борошняні, нетривалого зберігання (15811000-6
Хлібопродукти (хліб)

2230

10.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та
кондитерські, борошняні, тривалого зберігання (15820000-2
Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських
виробів (печиво)

2230

10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні
вироби (15850000-1 Макаронні вироби (макаронні вироби)

2230

10.81.1 Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи
буряковий цукор (сахароза); меляса (15831000-2 Цукор
(цукор)

2230

10.82.1 Какао терте, какао-масло, жири й олія, какаопорошок (15842000-2 Шоколад та цукрові кондитерські
вироби (шоколад)

2230

10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби (15842000-2
Шоколад та цукрові кондитерські вироби (шоколад)

2230

95 000,00

15 000,00

15 000,00

30 000,00

110 000,00

50 000,00

30 000,00

30 000,00

7 000,00

63 000,00

10.83.1 Чай і кава, оброблені (15860000-4 Кава, чай та
супутня продукція (чай, кава)

2230

10.84.1 Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка
гірчичні; гірчиця готова (15871000-4 Оцет; соуси; приготовані
заправки; гірчичний порошок та гірчична макуха; столова
гірчиця (оцет)

2230

10.84.3 Сіль (15872000-1 Трави та спеції (сіль харчова)

2230

10.86.1 Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого
та дієтичного харчування (15880000-0 Спеціальні продукти
харчування, збагачені поживними речовинами (симбіомакс)

2230

10.89.1 Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти;
екстракти та соки з м'яса, риби й водяних безхребетних
(15898000-9 Дріжджі (дріжджі)

2230

Грошова компенсація дітям, студентам, які мають статус
сиріт

2230

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні (2495000-8
Спеціалізована хімічна продукція (зарядка вогнегасників)

2240

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин
загальної призначеності (50532000-3 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування електричної техніки, апаратури та
супутнього обладнання (поточний ремонт та ТО
холодильників та вентиляційних установок)

2240

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 (ремонтування
кухонного обладнання)

2240

33.13.1 Ремонтування та технічне обслуговування
електронного й оптичного устатковання (50860000-1 Послуги

2240

15 000,00

300,00

1 000,00

30 000,00

3 000,00

190 000,00

5 000,00

5 000,00

55 000,00

15 000,00

з ремонту і технічного обслуговування музичних інструментів
(поточний ремонт та ТО синтезаторів)
33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого
електричного устатковання (50532000-3 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування електричної техніки, апаратури та
супутнього обладнання (Поточний ремонт та ТО розподільчої
та керувальної апаратури)

2240

33.20.1 Монтування металевих виробів, крім машин і
устатковання (45223000-6 Спорудження конструкцій
(монтування гаражних воріт)

2240

33.20.2 Монтування машин і устаткування загальної
призначеності (45331000-6 Встановлення опалювальних,
вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря
(встановлення кондиціонерів)

2240

38.11.1 Збирання безпечних відходів, придатних для
вторинного використовування (90511000-2 Послуги зі
збирання сміття (вивезення сміття)

2240

43.21.1 Роботи електромонтажні (45312000-7 Встановлення
систем аварійної сигналізації та антен (монтаж пожежної
сигналізації)

2240

45.20.1 ТО та ремонтування автомобілів та мало вантажних
автотранспортних засобів (50112000-3 Послуги з ремонту і
ТО автомобілів (поточний ремонт автомобіля)

2240

49.41.1 Перевезення вантажів дорожними транспортними
засобами (60100000-9 Послуги з автомобільних перевезень
(перевезення вантажів)

2240

53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання
універсальних послуг (64110000-0 Поштові послуги
(включення видання до каталогу)

2240

5 000,00

15 000,00

10 000,00

25 000,00

123 124,87

100 000,00

40 000,00

1 000,00

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

2240

58.14.3 Продаж рекламного місця в журналах і періодичних
виданнях (79341000-6 Рекламні послуги (реклама закладу в
журналах)

2240

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень
(64211000-8 Послуги громадського телефонного зв’язку
(послуги телефонного зв’язку, міжміського зв’язку)

2240

61.20.4 Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими
мережами (72400000-4 Інтернет-послуги) (послуги інтернетпровайдера)

2240

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і
програмного забезпечення (72266000-7 Консультаційні
послуги з питань програмного забезпечення (супроводження
програми бухгалтерського обліку)

2240

63.11.1 Послуги щодо обробляння даних (72310000-1
Послуги з обробки даних) (надання ЕЦП)

2240

63.91.1 Послуги інформаційних агентств (92400000-5 Послуги
інформаційних агентств (консультаційні послуги з фахових
питань)

2240

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

2240

71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й
аналізування (71600000-4 Послуги з технічних випробувань,
аналізу та консультування (метрологічні роботи, повірка
лічильників)

2240

73.11.1 Послуги рекламних агентств (79341000-6 Рекламні

2240

1 500,00

15 000,00

15 000,00

9 600,00

60 000,00

50 000,00

15 000,00

5 000,00

10 000,00

3 000,00

послуги (реклама закладу)
74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в.
і. у. (71356000-8 Технічні послуги (проявка фотопластин)

2240

77.39.1 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин,
устатковання та майна, н. в. і. у.

2240

80.20.1 Послуги систем безпеки (79713000-5 Послуги з
охорони об’єктів та особистої охорони (небезпечна кнопка)

2240

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (90921000-9 Послуги
з дезінфікування та витравлювання (послуги з дезинфекції,
дезинсекції та дератизації)

2240

82.30.1 Послуги щодо організовування конференцій і
спеціалізованих виставок (79956000-0 Послуги з організації
ярмарок і виставок (участь у ярмарці освіти)

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного
устатковання (50312000-5 Технічне обслуговування і ремонт
комп’ютерного обладнання (регенерація, заміна картриджів)

10 000,00

3 456,00

57 000,00

7 880,00

2240

20 000,00

2240

40 000,00

КВНЗ «Хортицька національна навчально – реабілітаційна
академія»ЗОР за адресою: Наукове містечко (о. Хортиця) 59 в
м. Запоріжжя. Поточний ремонт приміщень господарчого
корпусу (інв.№10310012)

2240

Укладання тротуарної плитки, що здійснюється в 2016 році
КВНЗ «Хортицька національна навчально – реабілітаційна
академія» Запорізької обласної ради розташованого за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Наукове містечко, (о. Хортиця),
59

2240

89 963,13

199 542,00

Поточний ремонт вентиляції в майстернях, що здійснюється
в 2016 році КВНЗ «Хортицька національна навчально –
реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради
розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Наукове
містечко, (о. Хортиця), 59

2240
44 498,00

35.11.1 Енергія електрична (09310000-5 Електрична енергія
(електрична енергія)

2273

183 210,00

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(09323000-9 Централізоване опалення (теплова енергія)

2271

143 700,00

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (гаряча
вода)

2272

199 990,00

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами
(65111000-4 Розподіл питної води (централізоване
водопостачання)

2272

93 044,16

37.00.1 Послуги каналізаційні (90430000-0 Послуги з
відведення стічних вод (централізоване водовідведення)

2272

81 843,74

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 24 березня 2016р. № 8
Голова комітету
з конкурсних торгів
Секретар комітету
з конкурсних торгів

_______________
(підпис)
М. П.

Ю.В. Бріцина
(ініціали та прізвище)

_______________
(підпис)

А.В. Кельнік
(ініціали та прізвище)

