_____________________ Додаток_____________________
до pi много плану закушвель на 2019 piK (31 змшами)
КЗ "ХОУНБ 1м. Олеся Гончара" ХОР, код за СДРПОУ 02221900

Предмет закут Bui

Код КЕКВ
(для
бюджет них
коurn в)

09130000-9 - Нафта i дистиляти (бензин)

2210

44810000-1 - Фарби (фарба, колорант)

2210

22610000-9 - Друкарська фарба (чорнила)

2210

39830000-9 - Продукщя для чищення (мило, паста для рук, миюч) засоби, кр1т для труб)

2210

44110000-4 - Конструкции) матер1али (цемент)

2210

22210000-5 - Газети (перюдичш видання ("Баланс-бюджет", "МЦФР", "Бюджетна бухгалтер1я +оплата
пращ")
_________________________________________________ ____________

2210

22410000-7-Марки

2210

39520000-3 - Готов! текстильш вироби (серветки для прибирания)

2210

19510000-4 - Гумов1 вироби (шнут гумовий)

2210

11150000-2 -Баласти для розрядних ламп чи трубок (джерело безперебшного живлення)

2210

30190000-7.- Офгсне устаткування та приладдя р1зне (nanip А4, кольоровий пашреегрегатор, блокнот,
ручки, ол1вщ)_____________________________________________________________ _________ ______

2210

30230000-0 - Комп'ютерне обладнання (жорсткий диск, комутатор, мишка)

2210

44520000-1 - Замки, ключ! та петл1 (замки, серцевини до замюв)

2210

44510000-8 - Знаряддя (викрутка, круглогубш, зубило, Ha6ip iнструменДв для плоттера)

2210

39220000-0 - Кухонне приладдя, товари для дому та господарства i приладдя для заклад!в
громадського харчування (сапа, граблц валик)______________________ ________________

2210

24910000-6 -Кле! (клей ПВА)

2210

31220000-4 -Елементи електричних схем (електротехн|'чна прдукщя)

2210

22830000-7 - Зошити

2210

22990000-6 -Газетний nanip, nanip ручного виготовлення та шший некрейдований nanip або картон
для граф!чних цшей (газетний nanip)________________________________

2210

18420000-9- Аксесуари для одягу (перчатки х/б)

2210

30120000-6 - Фотокотювальне та пол|'граф|'чне обладнання для офсетного друку (картридж!
кольоровц CTpinKa)___________________________________________________________ _

2210

19640000-4 - Гкшетиленов! мшки та пакети для см!ття (пакети для Ыття, CMirrcBi м1шки)

2210

39170000-4 - Магазинж мебл1 ( вп рина металева)

2210

24450000-3 - ArpoxiMi4Ha продукьия (засоби проти комах)

2210

24310000-0 - Основ Hi неоргашчш xiMinki речовими (вапно)

2210

Очжувана вартють предмета закушвл!

926,70
(Дев'ятсот двадцать плеть грн. 70 коп.)
3751,00
(Три тисяч! ci' mcot п’ятдесят одна грн. 00 коп.)
5301,00
(ГТять тисяч триста одна грн. 00 коп.)
23 206,00
(Двадцать три тисяч! дв1ст|‘ плеть грн. 00 коп.)
5 620,00
Т ять тисяч илстсот двадцать грн. 00 коп.)
32932,00
(Тридцать дв1 тисяч! дев'ятсот тридцать двг грн. 00 коп.)
720,00
(CiMCOT двадцать грн. 00 коп.)
444,00
(Чотириста сорок чотири грн. 00 коп.)
700,00
(Омсот грн. 00 коп.)
6 400,00
(БШсть тисяч чотириста грн. 00 коп.)
31 983,40
(Тридцать однатисяча дев'ятсот в1с1мдесяттри грн. 40 коп.)
63144,00
(ЦПстдесят три тисячi сто сорок чотири грн. 00 коп.)
2055,00
(Дв! тисяч! п'ятдесят п ять грн. 00 коп.)
2404,00
(Дв1 тисячi чотириста чотири грн. 00 коп.)
3063,40
(Тритисяч1 илстдесяттри грн. 40 коп.)
565,00
(П'ятсот ш1стдесят п'ять грн. 00 коп.)
5 530,00
(ГГять тисяч п'ятсот тридцять грн. 00 коп.)
400,00
(Чотириста грн. 00 коп.)
1 830,00
(Одна тисяча в1амсоттридцять грн. 00 коп.)
652,00
(ЦПстсот п’ятдесят дв1 грн. 00 коп.)
16444,00
(Шютнадцять тисяч чотириста сорок чотири грн. 00 коп.)
3792,00
(Три тисяч! ciMCOT дев'яностодв!- грн. 00 коп.)
2500,00
(Дв1тисяч1 пятсот грн. 00 коп.)
420,00
(Чотириста двадцять грн. 00 коп. )
2660,00
(Дв1 тисяч! micTCOT шлстдесят грн. 00 коп.)

Процедура
закушвл!

Ор1ентований
початок
проведена
процедури
закушвл!

без
застосування
електронно!
систем и
закушвель

С1чень-грудень

без
застосування
електронно!
систем и
закушвель

сшень-грудень

без
застосування
електронно!
систем и
закушвель

сшень-грудень

Приштка

39540000-9 -Вироби pi3ni з канату, мотузки, шпагату та едки (мотузки, каната, шпагат, нитки , еггкове
полотно)
44410000-7 - Вироби для ванно‘1 юмнати та кухы (набори для туалету, йорш для уытазу, дозатор для
мила)

2210
2210

44820000-4 - Лаки (лак паркетний)

2210

44440000-6 - Вальнищ (тдшипники та Тх частини)

2210

22850000-3 - Швидкозшивач]’ та супутнс приладдя (бп-щер)

2210

22810000-1 - IlariepoBi чи картоны реестрацшы журнали (розрахунков! квитанцп)

2210

32350000-1 - Частини до аудю- та вщеообладнання (шпвка для ламшування)

2210

44830000-7 - Мастики, шпакл1вки, замазки та розчинники (шпакл1вка, грунтовка)

2210

44320000-9 - Кабел1 та супутня продукшя (кабель)

2210

31410000-3 - Гапьваычы елементи (батарейки, акумулятори)

2210

44530000-4 - Кртильн! детал1 (шурупи, дюбель, самор|’зи)

2210

39710000-2 - Електричы побутов! прилади (пилосос, кондицюнер)

2210

34310000-3 - Двигуни та i'x частини ( пас привщний)

2210

39110000-6 - Сидшня, етшьш та су пути! вироби i частини до них (етшець 130)

2210

39130000-2 - 0(j)icHi мебл1 (стелаж1 двостороны)

2210

14810000-2 - Абразивы вироби (круг липфувальний, круг вщр1зний)

2210

31510000-4 - Електричы лампи розжарення

2210

19240000-0 - Спеш’альы тканини (тканина для оббивки)

2210

Разом

2210

72410000-7 - Послуги провайдер1в (жтернет послуги)

2240

90920000-2 - Послуги з прибирания шктьних примпцень (дератизашя)

2240

50750000-7 - Послуги з техшмного обслуговування лi<]n iв

2240

50510000-3 - Послуги з ремонту i техычного обслуговування насоав, клапаыв, краыв i металевих
контейнер!в (ремонт циркуляцжного nacocv)

2240

50530000-9 - Послуги з ремонту i техычного обслуговування техыки (ТО котельы)

2240

50410000-2 - Послуги з ремонту i техычного обслуговування вим1рювальних, випробувапьних i
контрольних прилад1в (ТО та ремонт засоб1в пожежно!' сигнап!заш'0

2240

79710000-4 - OxopOHHi послуги (охорона об’ект!в за допомогою ПЦО)

2240

60100000-9 - Транспорты послуги

2240

66110000-4 - Банювсыо послуги (птпвкове обслуговування)

2240

50310000-1 - Техшчне обслуговування i ремонт офюно'] техн1ки (обслуговування КМА)

2240

90520000-8 - Послуги у сфер! поводження з радюактивними, токсичними, медичними та небезпечними
в!дходами (збер|'гання окремих вид1 в в!дход1 в)

2240

774,00
(CiMCOT шмдесят чотири грн. 00 коп.)
2400,00
(Дв! тисяч! чотириста грн. 00 коп.)
9400,00
(Дев'ять тисяч чотириста грн. 00 коп.)
3000,00
(Три тисяч! грн. 00 коп.)
1550,00
(Одна тисяча п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.)
13650,00
(Трииадцять тисяч цдстсот п'ятдесят грн. 00 коп.)
9405,00
(Дев'ять тисяч чотириста п'ять грн. 00 коп.)
1000,00
(Одна тисяча грн. 00 коп.)
3281,50
(Три тисяч! двют! в!амдесят одна грн. 50 коп.)
840,00
(BiciMCOT сорок грн. 00 коп.)
765,00
(CiMCOT Ш1стдесят п'ять грн. 00 коп.)
11870,00
(Одинадцять тисяч вюмсот Ымдесят грн. 00 коп.)
1896,00
(Одна тисяча BiciMCOT дев'яносто шють грн. 00 коп.)
5600,00
(П'ять тисяч uiicTCOT грн. 00 коп.)
28080,00
(Двадцять eiciM тисяч в!с!мдесят грн. 00коп.)
2304,00
(Дв! тисяч! триста чотири грн. 00 коп.)
13435,00
(Тринадця гь тисяч чотириста тридцять п'ять грн. 00 коп.)
5701,00
(ГГ ять тисяч ciMCOT одна грн. 00 коп.)
332395,00
(Триста тридцять дв1 тисяч! триста дев'яносто п 'ять грн. 00 коп.)
57 480,00
(П'ятдесят ciM тисяч чотириста вюмдесят грн. 00 коп.)
4488,00
(Чотири тисяч! чотириста в!амдесят eiciM грн. 00 коп.)
12343,08
(Двенадцать тисяч триста сорок три грн. 08 коп.)
19800,00
(Дев'ятнадцять тисяч вюмсот грн. 00 коп.)
43523,00
(Сорок три тисяч! п’ятсот двадцять три грн. 00 коп.)
42776,36
(Сорок дв! тисяч! а ’мсот Ымдесят плеть грн. 36 коп.)
97800,00
(Дев'яносто с!м тисяч вюмсот грн. 00 коп.)
161916,00
(Сто иистдесят одна тисяча дев’ятсот шютнадцять грн. 00 коп.)
244,00
(Дв!ст1- сорок чотири грн. 00 коп.)
29960,00
(Двадцать дев'ять тисяч дев'ятсот ллстдесят грн. 00 коп.)
3000,00
(Три тисяч! грн. 00 коп.)

без
застосування
електронноТ
систем и
закут ведь

Ычень-грудень

72150000-1 - Консультацию послуги з питань комп'ютерного аудиту та комп’ютерного апаратного
забезпечення (консультування з питань користування серв1сом айфш)_________________________

2240

64210000-1 - Послуги телефонного зв’язку та передач! даних (надання телекомунжацшних послуг)

2240

71310000-4 - Консультаюйю послуги у галузях шженерп та бушвництва (перев1рка системи
вентиляцп)_____________________________________________________________ _______________

2240

Разом

2240

65110000-7 - Розподш води

2272

90430000-0 - Послуги з вщведення сп'чних вод

2272

60300000-1 -Послуги з транспорту ван ня трубопроводами (транспортування газу)

2274

65210000-8 - Розподш газу

2274

90510000-5 - Утил!защя смптя та поводження 3i см1ттям (вив1з ТПВ)

2275

Разом

2270

22210000-5 - Газети (перюдичю видання)

3110

22110000-4 - Друковаю книги (книги, книжкова продукта)

3110

Разом

3110
Разом

______________________________9750,00______________________________
_____________ (Дев'ять тисяч с1мсот п ятдесят грн. 00 коп.)
__________
_____________________________ 19800,00_____________________________
______________(Дев' ятнадцять тисяч BiciMCOT грн. 00 коп.)______________
______________________________ 600,00______________________________
_______________________ (LUicTCOT грн. 00 коп.)_______________________
_____________________________503480.44_____________________________
(П'ятсот три тисяч1 чотириста в 1С1 мдесят грн. 00 коп.)
15580,00
_______(Пятнадцать тисяч п'ятсот в!с1мдесят гривень грн. 00 коп.)_______
_____________________________ 32400,00________________ _____________
_____________ (Тридцать дв1 тисяч)' чотириста грн. 00 коп.)______________
_____________________________ 17 301,00_____________________________
______________(О'мнадцять тисяч триста одна грн. 00 коп.)______________
_____________________________ 78 423,30______________ ______________
_______ (О'мдесят BiciM тисяч чотириста двадцать три грн. 30 коп.)_______
_____________________________ 6 114,56______________________________
______________(UJicTb тисяч сто чотирнадцять грн. 56 коп.)______________
_____________________________149 818,86____________________________
_____ (Сто сорок д е в я т ь тисяч BiciMCOT в1с1миадцять грн. 86 кон.)_____
______________
175 000,00_____________________________
________________ (Сто с1мдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.)________________
_____________________________105 000,00____________________________
_______ _____________(Сто п’ять тисяч грн. 00 коп.)____________________
____________________________ 280 000,00____________________________
________________(Дв»ст1 в»амдесят тисяч грн. 00 коп.)________________
____________________________ 1 265 694,30 _________________________
(Один мюьйон дв1ст1 ипстдесят и 'ять гисяч m icrcor дев'иноего чотири
грн. 30 коп.)

без
застосування
електронно!
системи
закут вел ь

а'чень-грудень

без
застосування
електронно!
системи
закушвель

с1чень-грудень

Затверджений р|'шенням тенедрного ком1тету в1д 19 червня 2019 року
Голова тендерного Ком1тету

Л. В. Недшько

Секретар тендерного Ком1тету

К.О. Ол1йник

