ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
«у
на 2017 рік
Головного територіального управління юстиції в Одеській області, ЄДРПОУ 34929741
Конкретна назва предмета
закупівлі

Коди та назви відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

3

2

і

Стропила, рейки, дошки

Код КЕКВ
Розмір бюджетного призначення за
(для
кошторисом або очікувана вартість
бюджетних
предмета закупівлі
коштів)

код ДК 021:2015 - 03410000-7
Деревина

2210

24980,00 грн. (двадцять чотири тисячі
дев’ятсот вісімдесят гривень 00 коп.)

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
____ закупівлі____

Примітка

4

5

6

без застосування
електронної
системи*

квітень 2017 рік
%

Дрова

код ДК 021:2015-03410000-7
деревина

2275

Дрова паливні

ДК 021:2015 - 03410000-7
деревина

2275

Газ

код ДК 021:2015 - 09120000-6
газове паливо

00 коп.)

червень 2017 рік

допорогові закупівлі

вересень 2017

30000,00 грн. (дев'ять гривень 00 коп.)

без застосування
електронної
системи*

червень 2017 рік

66687,50 грн. (шістдесят шість тисяч
шістсот вісімдесят сім гривень 00 коп.)

допорогова
закупівля

травень 2017 рік

62000,00 грн. (шістдесят дві тисячі

допорогова
закупівля

вересень 2017 рік

код ДК 021:2015 - 09130000-9
Нафта і дистиляти

2210

Дизельне паливо, бензин, газ

код ДК 021:2015 - 09130000-9
Нафта і дистиляти

2210

код ДК 021:2015 - 09130000-9
"Нафта і дистиляти"

2210

Вугілля

код ДК 021:2015 - 09110000-3
тверде паливо

2275

Вугілля

ДК 021:2015-09110000-3
тверде паливо

2275

дизельне паливо

32000,00 грн. (тридцять дві тисячі гривень

звіт про укладений
договір

2210

Дизельне паливо, бензин, газ

Газ наливний, бензин А-95,

28600,00 грн. (двадцять вісім тисяч
шістсот гривень 00 коп.)

гривень 00 коп.)

130000,00 грн. (сто тридцять тисяч
гривень 00 коп.)
50500,00 грн. (п ’ятдесят тисяч п’ятсот
гривень 00 коп.)
81000,00 грн. (вісімдесят одна тисяча
гривень 00 коп.)

звіт про укладений
договір

липень 2017

звіт про укладений
договір

червень 2017 рік

допорогові закупівлі

вересень 2017

Масло моторне, гальмівна
рідина

Передплата газет

Вітальні листівки

код ДК 021:2015-09210000-4
мастильні засобі

код ДК 021:2015 - 22210000-5
Г азети
код ДК 021:2015 - 22320000-9
вітальні листівки

2210

2210

2210

код ДК 021:2015 - 22450000-9
Друкована продукція з
елементами захисту

2210

код ДК 021:2015-22520000-1
Виготовлення печаток, штампів
обладнання для сухого
та оснасток до них
витравлювання

2210

код ДК 021:2015 -22а 1 0000-1
паперові чи картонні
реєстраційні журнали

2210

Посвідчення

Журнали

Бланки листів, наказів, свідоцтв

код ДК 021:2015 - 22820000-4
Бланки

2210

код ДК 021:2015 - 22850000-3
швидкозшивачі та супутнє
приладдя

2210

ДК 021:2015 - 22990000-6
газетний папір, папір ручного
Обкладинки з твердого картону
виготовлення та інший
для прошивання документів
некрейдований папір або
картон для графічних цілей

2210

Теки

Клей

Антифриз, миючий засіб,
очісник карбюратора

код ДК 021:2015 - 24910000-6
клеї

2210

код ДК02 Т2015 - 24950000-8
Спеціалізована хімічна
продукція

2210

15000,00 грн. (п'ятнадцять тисяч гривень
00 коп.)

141638,00 грн. (сто сорок одна тисяча
шістсот тридцять вісім гривень 00 коп.)
45000,00 грн. (сорок п'ять тисяч гривень
00 коп.)
20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень
00 коп.)

30000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00
коп.)

1140,00 грн. (одна тисяча сто сорок
гривень 00 коп.)

43000,00 грн. (сорок три тисячі гривень 00
коп)

75000,00 грн. (сімдесят п’ ять тисяч
гривень 00 коп.)

13000,00 грн. (тринадцять тисяч гривень
00 коп.)

1100,00 грн. (одна т исяча сто гривень 00
коп.)

1821,00 грн. (одна тисяча вісімсот
двадцять одна гривня 00 коп.)

без застосування
електронної
системи*

травень 2017 рік

звіт про укладений
договір

березень 2017 рік

без застосування
електронної
системи*

червень 2017 рік

без застосування
електронної

березень 2017 рік

системи*
без застосування
електронної
системи*

серпень 2017

без застосування
електронної системи

жовтень 2017

без застосування
електронної

березень 2017 рік

системи*

доггорогові закупівлі

вересень 2017

без застосування
електронної системи

вересень 2017

без застосування
електронної системи

серпень 2017

без застосування
електронної
системи*

квітень 2017 рік

код ДК 021:2015 - 30120000-6
Катриджі з тонером

Фотокопіювальне та
поліграфічне обладнання для
офсетного друку

код ДК 021:2015 - 30140000-2
Засіб криптографічного захисту
Лічільна та обчислювальна
інформації
техніка
Засіб криптографічного захисту
інформації

Магнітні картки

Папір офісний формату А4

Папір офісний формату А4,
поштові конверти

Архівні бокси, папки архівні
для тимчасового і постійного
зберігання спадкових справ

код ДК 021:2015 - 30140000-2
Лічільна та обчислювальна

жорский диск

Захищені носії особистих
ключів

Принтер з цвітним друком

Комплектувальні для системи
відеонагляду

49900,00 грн. (сорок дев'ять тисяч
дев'ятсот гривень 00 КОП.)

2210

63424,00 грн. (шістдесят три тисячі
чотириста двадцять чотири гривні 00 коп.)

2210

техніка

25000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч
гривень 00 коп.)

без застосування
електронної
системи*

березень 2017 рік

допорогова
закупівля

березень 2017 рік

звіт про укладений
договір

серпень 2017

без застосування

код ДК 021:2015 - 30160000-8
Магнітні картки

2210

код ДК 021:2015 - 30190000-7
Офісне устаткування та
приладдя різне

2210

348480,00 грн. (триста сорок вісім тисяч
чотириста вісімдесят гривень 00 коп.)

2210

136006,00 грн. (сто тридцять шість тисяч
„ 'г т ь гривень 00 коп.)

допорогова
3i~v півля

травень 2017 рік

57594,00 грн. (п’ ятдесят сім тисяч п’ятсот

допорогова
закупівля

квітень 2017 рік

без застосування
електронної
системи*

квітень 2017 рік

код ДК 021:2015 -30190000-7
Офісне устаткування та
приладдя різне
код ДК 021:2015 - 30190000-7
Офісне устаткування та

2210

приладдя різне

код ДК 021:2015 - 30190000-7
Папки для підпису, стікери для
Офісне устаткування та
підпису
приладдя різне
Персональні комп’ютери,

2210

код ДК 021:2015 - 30210000-4
Машини для обробки даних

Комп'ютерне обладнання

квітень 2017 рік
Ч

без застосування
електронної
системи**

березень 2017 рік

6300,00 грн. (шість тисяч триста гривень
00 коп.)

2210

93760,00 грн. (дев’ яносто три тисячі
сімсот шістдесят гривень 00 коп.)

звіт про укладений
договір

червень 2017 рік

2210

199650,00 грн, (сто дев'яносто дев'ять
тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.)

звіт про укладений
договір

березень 2017 рік

6000,00 грн. (шість тисяч гривень 00 коп.)

без заел осування
електронної системи

вересень 2017

2650,00 грн. (дві тисячі шістсот п’ятдесят
гривень 00 коп.)

без застосування
електронної
системи*

серпень 2017

код ДК 021:2015 - 30230000-0
комп’ютерне обладнання

ДК 021:2015 —31150000-2
баласти для розрядних ламп
чи трубок

дев’яносто чотири гривні 00 коп.)

електронної
системи*

2210

(апаратна частина)
код ДК 021:2015 - 30230000-0

5000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 коп.)

2210

Розподільні коробки,
пускатель. шини нульові

код ДК 021:2015-31210000-1
електрична апаратура для
комутування захисту
електричних кіл

Розетка, подовжувальні кабелі,
вимикач автоматичний,
код ДК 021:2015 - 31220000-4
елементи електричних схем
підрозетники, бокс для

2210

6768,00 грн. (вісімнадцять тисяч сто
дев’ятнадцять гривень 14 коп.)

без застосування
електронної

червень 2017 рік

С И С Т Є іМ И *

2210

20094,14 грн. (двадцять тисяч дев’ яносто
чотири гривні 14 коп.)

без застосування
електронної
системи*

червень 2017 рік

2210

2752,00 грн. (дві тисячі сімсот п’ятдесят
дві гривень 00 коп.)

без застосування
електронної
системи*

червень 2017 рік

автоматичного вимикача

Шнур багатожильний, кабелі

Комплектувальні для системи
відеонагляду

код ДК 021:2015 - 31320000-5
електророзподільні кабелі

ДК 021:2015-31420000-6
гальванічні батареї

2210

1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень
00 коп.)

10000,00 грн. (десять тисяч гривень 00

%

без застосування
електронної
системи*

серпень 2017

_ез застосування
електронної
системи*

квітень 2017 рік

Акумулятор

код ДК 021:2015-31430000-9
електричні акумулятори

2210

Світильники

код ДК 021:2015 - 31520000-7
світильники та освітлювальна
арматура

2210

31600,00 грн. (тридцять одна тисяча
шістсот гривень 00 коп.)

без застосування
електронної
системи*

червень 2017 рік

Світлодіодні лампи, лампи

код ДК 021:2015 - 31530000-0
Частини до світильників та
освітлювального обладнання

2210

10950,00 грн. (десять тисяч дев’ ятсот
п’ятдесят гривень 00 коп.)

без застосування
електронної
системи*

квітень 2017 рік

без застосування
електронної системи

вересень 2017

без застосування
електронної
системи*

серпень 2017

без застосування
електронної
системи*

серпень 2017

Стартер

код ДК 021:2015 31610000-5
електричне обладнання для
двигунів і транспортних

2210

коп.)

1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень
00 коп.)

засобів
ДК 021:2015 -32230000-4
Комплектувальні для системи

апаратура для передавання

2210

47900,00 грн. (сорок сім тисяч дев’ятсот

відеонагляду

радіосигналу з приймальним
пристроєм

3110

гривень 00 коп.)

Комплектувальні для системи
відеонагляду

ДК 021:2015 32320000-2
телевізійне й аудіовізуальне
обладнання

2210

4200,00 грн. (чотири тисячі сто двісті
гривень 00 коп.)

і слефонні

апарати

Комутатор

Домофон, ломофонна панель,

код ДК 021:2015 - 32420000-3
Мережеве обладнання

2210

код ДК 021:2015 - 32540000-0
комутаційні щити

2210

ДК 021:2015-32550000-3

замок, магнітний, кнопка
виходу, модем

телефонне обладнання

Розетковий блок для

ДК 021:2015-32570000-9

телекомунікаційної шафи

комунікаційне обладнання

Натяжник ременя ГРМ,
підшипник, паси приводу,
сайлентблок ричага,
саіи-: .. блок задньої підвіски,
радіатор системи охолодження
двигуна, подушки мотора,
сервісний ремінь, карбюратор,
сайлентблок задньої балки,
код ДК021:2015 -34310000-3
свічка запалювання, сальникц Двигу ни та їх частини
окремих частин двигуна,
радіатор печі, бензонасос,
форсунки, муфта генератора,
ремінь ГРМ, ремкомплект
двигуна, поршнева група,
головка блока, комплект
ременів та частин до них

2210

2210

2210

49900,00 грн. (сорок дев'ять тисяч
дев'ятсот гривень 00 коп.)
366,00 грн. (триста шістдесят шість
гривень 00 коп.)

13850,00 грн. (тринадцять тисяч вісімсот
п’ятдесят гривень 00 коп.)

1000 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.)

76657,00 грн. (сімдесят шість тисяч
шістсот п'ятдесят сім гривень 00 КОГІ.)

без застосування
електронної
системи*

квітень 2017 рік

без застосування
електронної системи

жовтень 2017

без застосування
електронної
системи*

серпень 2017

без застосування
електронної системи

серпень 2017

без застосування
електронної
системи*

травень 2017 рік

г*3~ .тки. кульові пальці
л.дв.с.»:.-!. гальмівний барабан,
гальмівні колодки,
амортизатори передні,
амортизатори задні, шарова
опора, стійка стабілізатора,
підшипник ступиці, наконечник
рульової тяги, рульова тяга,
центральний розподільник,

код ДК 021:2015 - 34320000-6
Механичні запасні частини,
датчик рівня підвіски, патрубок
крім двигунів і частин
турбіни, пильники Штруса,
двигунів
тяги заднього стабілізатора,
шарнир задньої підвіски,
муфти карданного валу,
глушник, резонатор, трапеція
керма, складові частини
рульової рейки, комплект
ричагів, гальмівні диски, троси
гальм

2210

134290,00 грн. (сто тридцять чотири
тисячі двісті дев’яносто гривень 00 коп.)

звіт про укладений
договір

червень 2017 рік

без застосування
електронної системи

червень 2017 рік

без застосування
електронної
системи*

травень 2017 рік

без застосування
електронної
системи*

червень 2017 рік

Комплект зчеплення, помпа
системи охолодження,
г
хрестовини, комплект ресорних
втулок, ремкомплект робочого
циліндра щеплення, запасні
частини багажника,
ремкомплект автомобіля;
вкладиші, ущільнювачі та
прокладки; клапани та частини

код ДК 021:2015 - 34330000-9
запасні частини до вантажних
транспортних засобів,
фургонів та легкових
автомобілів

2210

33000,00 грн. (тридцять три тисячі гривень
00 коп.)

до них

Автомобільні шини

код ДК 021:2015-34350000-5
шини для транспортних
засобів великої та малої

2210

38560,00 грн. (тридцять вісім тисяч
п’ятсот шістдесят гривень 00 коп.)

тоннажності

Лічильник електроенергії

код ДК 021:2015 - 38550000-5
лічильники

2210

10000, 00 грн. (десять тисяч гривень 00
кой.)

код ДК 021:2015 - 39130000-0
шпалери та інші настінні
покриття

2210

Мітла, щітки та інше
господарське приладдя, пензлі

ДК 021:2015-39220000-0
«Кухонне приладдя, товари

та кювета для фарбування,
валики, малярна стрічка,

для дому та господарства і
приладдя для закладів

телескопічний стрижень

громадського харчування»

Таблички із скляним
покриттям, фоторамки А4

код ДК 021:2015 - 39290000-1
Фурнітура різна

2210

Інформаційна та рекламна
продукція

ДК 021:2015-39290000-1
фурнітура різна

2210

Кондиционер

код ДК 021:2015 - 39710000-2
Електричні побутові прилади

2210

Засоби для миття та чищення

ДК 021:2015- 39830000-9
«Продукція для чищення»

2210

Компресор кондиціонеру,
насос, помпа

код ДК 021:2015 - 42120000-6
насоси та компресори

2210

Крани

Котел опалювальний та
до пом іжне о бл аднання

ДК 021:2015 -42130000-9
Арматура трубопровідна:
крани, вентилі, клапани та
подібні пристрої

ДК 021:2015 - 42160000-8
котельні установки

2210

2210

3110
2210

2990,00 грн. (дві тисячі девятсот
девяносто гривень 00 коп.)

10110,00 грн. (десять тисяч сто десять
гривень 00 коп.)

55000,00 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч
гривень 00 коп.)

25000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч

без застосування
електронної
системи*

серпень 2017 рік

без застосування
електронної
системи*

липень 2017

звіт про укладений
договір

травень 2017 рі&

звіт про укладений
договір

серпень 2С17

без застосування
електронної
системи*

травень 2017 рік

допорогові закупівлі

липень 2017

без застосування
електронної
системи*

червень 2017 рік

гривень 00 коп.)

без застосування
електронної системи

серпень 2017

11250,00 грн. (одинадцять тисяч двісті
п’ятдесят гривень 00 коп.)

без застосування
електронної системи

серпень 2017

гривень 00 коп.)

25000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч
гривень 00 коп.)

8215,00 грн. (вісім тисяч двісті п'ятнадцять
гривень 00 коп.)

22880,00 грн. (двадцять дві тисячі вісімсот
вісімдесят гривень 00 коп.)

2850,00 грн. (дві тисячі вісімсот п’ ятдесят

2210

12837,00 грн. (дванадцять тисяч вісімсот
тридцять сім гривень 00 коп.)

без застосування
електронної
системи*

травень 2017 рік

код ДК021:2015 —44110000-4
Конструкційні матеріали

2210

173364,60 грн. (сто сімдесят три тисячі
триста шістдесят чотири гривні 60 коп.)

звіт про укладений
договір

квітень 2017 рік

Водостоки, воронки водостічні, код ДК021:2015 —44160000-9
жолоби
Труби та арматура

2210

2 1192,00 грн. (двадцять одна тисяча сто
дев’яносто дві гривні 00 коп.)

без застосування
електронної
системи*

квітень 2017 рік

2210

24305,00 грн. (двадцять чотири тисячі
триста п’ять гривень 00 коп.)

без застосування
електронної
системи*

серпень 2017

звіт про укладений
договір

квітень 2017 рік

звіт про укладений
договір

квітень 2017 рік

92310,00 грн. (дев’яносто дві тисячі триста звіт про укладений
договір
десять гривень 00 коп.)

червень 2017 рік

~с-5точний.
:'іа.інвітШ фсльтри. фільтри
;і
' і • .тобки передач
ГіДрО'Мр'ср. С У М І Ш
пту катурна. вітрові планки,
ко ник на дах. листи профільні,

код ДК 021:2015-42910000-8
апарати для дистилювання,
фільтрування чи ректифікації

лінолеум. плінтус, кахель

Катанка гарячекатана в мотках,
дрот сталевий, стрічка
герметизуючи, толь, плити 3
пінопласту

ДК 021:2015-44170000-2
плити, листи, стрічки та
фольга, пов’язані з
конструкційними матеріале.».н

С.ч~5и для мауерлата, цвяхи,
дерев’яні конструкційні
код ДК021:2015 - 44190000-8
матеріали, ОСБ панель - плита
Конструкційні матеріали різні
для підлоги, покриття для
підлоги

2210

код ДК 021:2015 - 44210000-5
Конструкції та їх частини

2210

Стелажі збірні

Вікна металопластикові, двері

Металеві решітки

код ДК 021:2015 - 44220000-8
Столярні вироби
код ДК 021:2015 - 44310000-6
вироби з дроту

коп.)

2210

2210

код ДК 021:2015 - 44410000-7
Умивальник та змішувач

вироби для ванної кімнати та

2210

кухні
Драбина, броньовані двері, та
комплектуючі до дверей

код ДК 021:2015.44420000-0
будівельні товари

128735,00,00 грн. (сто двадцять вісім
тисяч сімсот тридцять п’ять гривень 00

2210

103000,00 грн. (сто три тисячі гривень 00
коп.)

40000,00 грн. (сорок тисяч гривень 00
коп.)
5035,07 ірн. (п’ять тисяч тридцять п’ ять
гривень 07 коп.)
9250,00 грн. (дев’ять тисяч двісті
п’ятдесят гривень 00 коп.)

без застосування
електронної системи

вересень 2017

без застосування
електронної системи

жовтень 2017

без застосування
електронної
системи*

червень 2017 рік

дае-ть--":. зсюелі. шур\ пи.
5-V~T
*'_*“ *■. ЛДГЛушКИ.
: Члнакня

fh f

Бак для воли

код ДК 021:2015-44530000-4
Кріпильні деталі

код ДК 021:2015 - 44610000-9
цистерни. Резервуари,
контейнери та посудини

2210

2210

9880,00 гри. (дев’ ять тисяч вісімсот
вісімдесят гривень 00 кой.)

2305,15 гри. (дві тисячі триста п’ять
гривень 15 кой.)

без застосування
електронної
системи*

квітень 2017 рік

без застосування
електронної системи

жовтень 2017

без застосування
електронної
системи*

квітень 2017 рік

високого тиску

Грунтівка, фарби

Монтажна піна та паста
антисептична, шпаклівка,
декоративна суміш

Вапняк, гіпс і крейда

Знесення будівлі

код ДК 021:2015-44810000-1
Фарби
ДК 021:2015-44830000-7
мастики, шпаклівки, замазки

2210

вапняк, гіпс і крейда

код ДК 021:2015-45110000-1
руйнування та знесення

113023,00 грн. (сто тринадцять тисяч
двадцять три гривні 00 коп.)

без застосування
електронної
системи*

серпень 2017%

2210

100,00 грн. (сто гщ.ъонь 00 коп.)

без застосування
електронної
системи*

червень 2017 рік

2240

28330,01 грн. (двадцять вісім тисяч триста
тридцять гривень 01 коп.)

2240

199780,00 грн. (сто дев’ яносто дев’ ять
тисяч сімсот вісімдесят гривень 00 коп.)

звіт про укладений
договір

серпень 2017

2240

199410.00 грн. (сто дев’яносто дев’ ять
тисяч чотириста десять гривень 00 коп.)

звіт про укладений
договір

серпень 2017

199000,00 грн. (сто дев’ яносто дев’ять

звіт про укладений
договір

жовтень 2017

будівель і земляні роботи

Поточний ремонт будівлі за
адресою: м.Одеса, вул.
Пастера, 58

Поточний ремонт приміщення
в будівлі за адресою: м.Одеса,
вул. Інглезі, 5

Поточний ремонт приміщення
в будівлі за адресою: м. Одеса,
Десантний бульвар, 14

ДК 021:2015-45260000-7
покрівельні роботи та інші
спеціалізовані будівельні
роботи

00 коп.)

2210

та розчинники
код ДК 021 -701* - 44920000-5

9200,00 грн. (дев’ять тисяч двісті гривень

без застосування
електронної
системи*

квітень 2017 рік

ДК 021:2015 -45260000-7
покрівельні роботи та інші
спеціалізовані будівельні
роботи

код ДК 021:2015-45260000-7
Покрівельні роботи та інші
спеціалізовані будівельні
роботи

2240

тисяч гривень 00 коп.)

Т7г'Х'«'**і"ч* лпвл-т- приміщення
ї ■:*>Л1Ы і£ іДЖСЧО. М
Чксмсчворсыс Данченка. З-б

кол ДК 021:2015-45260000-7
Покрівельні роботи та інші
спеціалізовані будівельні
роботи

Поточний ремонт приміщення

код ДК 021:2015-45260000-7
Покрівельні роботи та інші

в будівлі за адресою: м.

2240

2240

193000,00 грн. (сто дев’яносто три тисячі
гривень 00 коп.)

звіт про укладений
договір

жовтень 2017

130500,00 грн. (сто тридцять тисяч п’ятсот

звіт про укладений
договір

жовтень 2017

звіт про укладений
договір

лютий 2017 рік

гривень 00 коп.)

Біляївка. Заводська, 19

спеціалізовані будівельні
роботи

Демонтаж вигоревшего
кабелю, доз та автоматів.
Монтаж нової проводки.
Підключення приміщення до
електричних мереж

код ДК 021:2015 -45310000-3
Електромонтажні роботи

2240

136800,00 грн. (сто тридцять шість тисяч
вісімсот гривень 00 коп.)

Заміна опалювального котла

код ДК021:2015 —45330000-9
Водопровідні та санітарнотехнічні роботи

2240

2775,32 грн. (дві тисячі сімсот сімдесят
п’ять гривень 32 коп.)

Встановлення опалювальної
системи

Зведення огорож, монтаж
поручнів і захисних засобів

Грати

Покривання підлоги та стін

Поточний ремонт приміщення
в будівлі за адресою: м. Окни,
вул. Першотравнева, 15

ДК 021:2015-45330000-9
водопровідні та санітарнотехнічні роботи
код ДК 021:2015 - 45340000-2
Зведення огорож, монтаж
поручнів і захисних засобів
код ДК 021:2015 - 454200007 Столярні та теслярні роботи

2240

117000.00 грн. (сто сімнадцять тисяч
гривень 00 коп.)

2240

4400,00 грн. (чотири тисячі чотириста
гривень 00 коп.)

2240

11650,00 грн. (одинадцять тисяч шістсот
п’ятдесят гривень 00 коп.)

код ДК 021:2015 - 45430000-0
Покривання підлоги та стін

2240

код ДК 021:2015-45430000-0
покривання підлоги та стін

2240

980,00 грн. (дев'ятсот вісімдесят гривень
00 коп.)

186570,00 грн. (сто вісімдесят шість тисяч
п’ятсот сімдесят гривень 00 коп.)

без застосування
електронної
системи*

квітень 2017 рік

звіт про укладений
договір

серпень 2017

без застосування
електронної
системи*

березень 2017 рік

без застосування
електронної
системи*

березень 2017 рік

без застосування
електронної

березень 2017 рік

системи*

звіт про укладений
договір

жовтень 2017

код ДК 021:2015 - 50110000-9
Технічне обслуговування
Послуги з ремонту і
автомобіля, заміна, ремонт і
технічного обслуговування
регулювання деталей та частин
мототранспортних засобів і
автомобіля
супутнього обладнання

Заправка, відновлення
катриджів

2240

100000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.)

звіт про укладений
договір

травень 2017 рік

2240

115 417,00 грн. (сто п'ятнадцять тисяч
чотириста сімнадцять гривень 00 коп.)

звіт про укладений
договір

березень 2017 рік

без застосування
електронної
системи*

серпень 2017

без застосування
електронної системи

вересень 2017

без застосування
електронної
системи*

лютий 2017 рік

код ДК 021:2015 - 50310000-1
Технічне обслуговування і
ремонт офісної техніки

ДК 021:2015-50310000-1
Технічне обслуговування
технічне обслуговування і
копіювальнорозмножувального обладнання ремонт офісної техніки

2240

код ДК 021:2015 - 5032OU00-4
Послуги з ремонту і технічного
послуги з ремонту і
обслуговування персональних
технічного обслуговування
комп’ютерів
персональних комп’ ютерів

2240

Послуги з налагодження ліній
внутрішнього зв'язку, технічне
обслуговування системи
телефонної міні-АТС, послуги
з обслуговування технічних
засобів

код ДК 021:2015 - 50330000-7
Послуги з технічного
обслуговування
телекомунікаційного

2240

35000,00 грн. (тридцять п’ять тисяч
гривень 00 коп.)

20200,00 грн. (двадцять тисяч двісті
гривень 00 коп.)

46190,00 грн. (сорок шість тисяч сто
дев’ яносто гривень 00 коп.)

обладнання

ДК 021:2015 -50340000-0
Технічне обслуговування
системи відеонагляду

послуги з ремонту і
технічного обслуі овування
аудіовізуального та оптичного
обладнання

2240

5810,00 грн. (п ’ять тисяч вісімсот десять
гривень 00 коп.)

без застосування
елек тр о н н о ї систем и

вересень 2017

jdfc-геження водо провід ноонадїзаціішої мережі та вузлу
обліку води, повірка
аналізаторів, сигналізаторів;
технічна перевірка лічильника
електричної енергії

код ДК 021:2015 - 50410000-2
Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
вимірювальних,
випробувальних та
контрольних приладів

2240

23580,00 грн. (двадцять три тисячі п’ ятсот
вісімдесят гривень 00 коп.)

без використання
електронної
системи*

20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00

без застосування
електронної

травень 2017 рік

код ДК 021:2015 - 50510000-3
Технічне діагностування,
перезаправка та
перезарядження вогнегасників

Послуги з технічного
обслуговування газового
обладнання, перевірка димових
та вентиляційних каналів

Послуги з ремонту,
доукомплектування та
профілактики систем
охоронної сигналізації

Ремонт та технічне
обслуговування кондиціонерів

Послуги зі встановлення
електричного обладнання

Послуги зі встановлення
системи відеонагляду

Послуги з ремонту і
технічного обслуговування

2240

насосів, клапанів, кранів і
металевих контейнерів
код ДК 021:2015 - 50530000-9
Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
техніки

ДК 021:2015- 50710000-5
«Послуги з ремонту і
технічно, о обслуговування

системи*

%

2240

звіт про укладений
договір

лютий 2017 рік

2240

199900,00 гпн. (сто дев’яносто тисяч
дев’ятсот гривень 00 коп.)

звіт про укладений
договір

липень 2017

20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00

з в іт п р о у к л а д е н и й

ДК 021:2015 -50730000-1
«Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
охолоджувальних установок»

2240

ДК 021:2015 -51110000-6
послуги зі встановлення
електричного обладнання

2240

, телевізійної, аудіо- та
відеоапаратури

квітень 2017 рік

76551,00 грн. (сімдесят шість тисяч
п’ятсот п’ятдесят одна гривня 00 коп.)

електричного і механічного
устаткування будівель»

ДК 021:2015 - 51310000-8
послуги зі встановлення радіо-

коп.)

2240

коп.)

60350,00 грн. (шістдесят тисяч триста
п’ятдесят гривень 00 коп.)

33350,00 грн. (тридцять три тисячі триста
п’ятдесят гривень 00 коп.)

договір

звіт про укладений
д о г о в ір

липень 2017

серпень 2017

б е з за с т о с у в а н н я
електрон ної
си стем и *

серпень 2017

»
Г

без застосування
електронної
системи*

Встановлення домофону

ДК 021:2015 513300004 Послуги зі встановлення
радіотелефонної апаратури

2240

3250,0 грн. (три тисячі двісті п’ ятдесят
гривень 00 коп.)

Водопостачання

код ДК 021:2015- 651100007 Розподіл води

2272

100000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.)

2274

85000,00 грн. (вісімдесят п’ять тисяч
гривень 00 коп.)

2240

199999,64 грн. (сто дев'яносто дев'ять
звіт про укладений
тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень
договір
64 коп.)

Послуги з розподілу газу та
супутні послуги

Послуги страхування майна

Послуги страхування
приміщень та будівель

Послуги страхування цивільно-і

Виготовлення та погодження
робочого проекту, отримання
технічних умов системи
газопостачання

Експертні послуги

код ДК 021:2015-65210000-8
Розподіл газу
код ДК 021:2015 - 66510000-8
Страхові послуги

ДК 021:2015-66510000-8
«Страхові послуги»

ДК 021:2015- 66510000-8
«Страхові послуги»

код ДК 021:2015 - 71240000-2
архітектурні, інженерні та

без застосування

2240

2240

2240

планувальні послуги
код ДК 021:20 і 5 - 71310000-4
Консультаційні послуги у
галузях інженерії та
будівництва

серпень 2017

2240

44000,00 грн. (сорок чотири тисячі
гривень С0 коп.)

15000,00 грн. (п’ятнадцять тисяч гривень
00 коп.)

9355,28 ірн. (дев’ять тисяч триста
п’ятдесят п’ять гривень 28 коп.)

12000,00 грн. (дванадцять тисяч гривень
00 коп)

електронної
системи***
звіт про укладений
договір

червень 2017 рік

травень 2017 рік

'К'

березень 2017 рік

липень 2017

Додатково отримані
кошти, згідно Довіпок
про зміни до
кошторису на 2017 рік
№9 та №10 J "
22.05.2017

звіт про укладений
договір

липень 2017

Додатково отримані
кошти, згідно Довідок
про зміни до
кошторису на 2017 рік
№9 та № 10 від
22.05.2017

без застосування
електронної системи

жовтень 2017

без застое_,т>амня
електронної
системи*

без застосування
електронної
системи*

березень 2017 рік

^•рслуги з виконання технічної
інвентаризації та виготовлення
технічного паспорту.
Обстеження будівель та
складання кошторисної
документації

Код ДК 021:2015 - 713100004 консультаційні послуги в
галузях інженерії та
будівництва

2240

12101,00 грн. (дванадцять тисяч сто одна
гривня 00 коп.)

код ДК021:2015-71320000-7
Послуги з інженерного
проектування

2240

9809,02 грн. (дев’ять тисяч вісімсот
дев’ ять гривень 02 коп.)

2240

12200,00 грн. (дванадцять тисяч двісті
гривень 00 коп.)

без застосування
електронної системи

червень 2017 рік

без застосування
електронної
системи*

червень 2017 рік

без застосування
електронної
системи*

травень 2017 рік

без застосування
електронної
системи*

серпень 2017

звіт про укладений
договір

травень 2017 рік

звіт про укладений
договір

березень 2017 рік

51000,00 грн. (п’ятдесят одна тисяча
гривень 00 коп.)

звіт- про укладений
договір

червень 2017 рік

199000,00 грн. (сто дев'яносто дев'ять

звіт про укладений
договір

квітень 2017 рік

Внесення змін в технічну
документацію «Робочого
проекту газопостачання
приміщення»,
Розробка проектної
документації «внутрішні
мережі електропостачання
нежитлової будівлі

код ДК 021:2015 - 71630000-3
Послуги з технічного огляду

Послуги 3 технік' . V.
обстеження
Послуги з установки та
оновлення програмного
забезпечення системи

та випробувань

^

контролю і управління
Послуги, пов’язані з системами
та підтримкою комп’ютерних
програм
Обслуговування
(супроводження,
консультування) програмного
забезпечення
Послуги з підключення до
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

Послуги з оцінки майна

ДК 021:2015-722100000
послуги з розробки пакетів

2240

програмного забезпечення
код ДК 02 і :20 і 5 - 72220000-3
Консультаційні послуги з
питань систем та з технічних
питань

2240

код ДК 021:2015 - 72260000-5
Послуги, пов'язані з
програмним забезпеченням

2240

код ДК 021:2015 - 723 10000-1
послуги з обробки даних

2240

код ДК 021:2015 - 79310000-0
Послуги з проведення
ринкових досліджень

2240

3250,00 грн. (три тисячі двісті сорок
гривень 00 коп.)

1700,00 грн. (три тисячі гривень 00 коп.)

87000,00 грн. (вісімдесят сім тисячі
гривень 00 коп.)

тисяч гривень 00 коп.)

Послуги з оцінки майна

ДК 021:2015- 79310000-0
«Послуги з проведення
ринкових досліджень»

2240

199500,00 грн. (сто дев’яносто дев’ять
тисяч п’ятсот гривень 00 коп.)

2240

3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 коп.)

електронної
системи

2240

197870,00 грн. (сто дев'яносто сім тисяч
вісімсот сімдесят гривень 00 коп.)

звіт про укладений
договір

ДК 021:2015-79410000-1
Проведення
короткотермінового семінару

консультаційні послуги з
питань підприємницької

Фізична охорона - один
цілодобовий пост

код ДК 021:2015-797100004 Охоронні послуги

код ДК 021:2015 - 797100004 Охоронні послуги

договір

липень 2017

без застосування

діяльності та управління
Фізична охорона - один
цілодобовий пост

звіт про укладений

Додатково отримані
кошти, згідно Довідок
про зміни до
кошторису на 2017 рік
№9 та №10 від
22.05.2017

2240

81000,00 грн. (вісімдесят одна тисяча
гривень 00 коп.)

звіт про укладений
договір

серпень 2017

лютий 2017 рік

травень 2017 рік

Додатково отримані
кошти по КЕКВ 2240,
згідно реєстру змін
№33 від 19.05.2017
розподілу показників
зведених кошторисів на
2017 рік та розподілу
показників зведених
планів асигнувань
спеціального фонду
державного бюджете
на 2017 рік

Публікація в газеті

Прошивка книг

код ДК 021:2015 - 79820000-8
Послуги пов’язані з друком

ДК 021:2015-79970000-4
видавничі послуги

Послуги з домоуправління та

код ДК 021:2015 - 79990000-0

адміністративногосподарського управління

Різні послуги, повязані з

Послуги з навчання в сфері
державних закупівель
підвищення кваліфікації
внутрішніх аудиторів

2240

2240

2240

діловою сферою

код ДК 021:2015 - 80510000-2
Послуги з професійної
підготовки спеціалістів

2240

9000,00 грн. (дев’ять тисяч гривень 00
коп.)

без застосування
електронної
системи*

43000,00 грн. (сорок три тисячі гривень 00
без застосування
коп.)
електронної системи

70000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00
коп.)

2800,00 грн. (дві тисячі вісімсот гривень
00 коп.)

звіт про укладений
договір

березень 2017 рік

серпень 2017

квітень 2017 року

без застосування
електронної
системи*

березень 2017 рік

іВодовідведення

Послуги по вивозу твердих
відходів, роботи з первинної
обробки

Дератизація

код ДК 021:2015 - 90430000-0
Послуги з відведення стічних
вод
код ДК 021:2015 - 90510000-5
Утилізація сміття та

2272

2240

поводження зі сміттям
код ДК 021:2015 - 90920000-3
послуги з санітарногігієнічної обробки
приміщень

2240

100000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 кой.)

42515,00 грн. (сорок дві тисячі гривень 00
коп.)

4907,76 грн. (чотири тисячі дев'ятсот сім

без застосування
електронної
системи***

червень 2017 рік

без застосування
електронної
системи*

травень 2017 рік

без застосування
електронної системи

гривень 76 коп.)

* вартість закупівлі не перевищує 200000.00 гривень без ПДВ
** відповідно до ч. 5 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIIl
*** у зв'язку з укладанням додаткових угод на суми збільшення за предметом закупівлі до Договорів, які діють з попередніх років

Затверджений рішенням Тендерного комітету від 27. 02.2017 №3

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 22 .05.2017 №28.

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 07.03. 2017 №4-1;

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 24 .05.2017 №30.

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 14.03, 2017 №5;

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 01 06.2017 №32.

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 21.03. 2017 №6;

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 15 06.201 / №35

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 24.03. 2017 №8;

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 23 06.2017 №37

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 07.04. 2017 №9.

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 11 07.2017 №38

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 19.04. 2017 №13.

Зміни, за протоколом Т ендерного комітету від 04 08.2017 №39

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 25.04. 2017 №15.

Зміни. за протоколом Тендерного комітету від 29 08.20)7 №42

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 10.05. 2017 №19.

Зміїти, за протоколом Тендерного комітету від 12 09.2017 №43

Зміни, за протоколом Тендерного коміт ету від 11.05. 2017 №20.

Зміни, за npcj,

комітету від 20 09.2017 №45

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 18.05. 2017 №26.

Зміни, з;

комітету від 03 10.2017 №46

Зміни,

Голова Тендерного комітету
Секретар Тендерного комітету

мітету від 17 10.2017 №50

червень 2017 рік

