_______________ Додаток____________
до річного плану закупівель на 2019 рік
КЗ "Х О У Н Б ім. О леся Г онч ара11 ХОР, код за ЄДРПОУ 02221900

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

09130000-9 - Нафта і дистиляти (бензин)
44810000-1 - Фарби (фарба, колорані )
22610000-9 - Друкарська фарба (чорнила)
39830000-9 - Продукція для чищення (мило, паста для рук, миючі засоби, кріт для труб)
44110000-4 - Конструкційні матеріали (цемеїп
22210000-5 - Газети (періодичні видання ("Баланс-бюджет", "У1ЦФР", "Бюджетна бухгалтерія ’-оплат;
праці")
22410000-7- Марки
39520000-3 - Готові текстильні вироби (серветки для прибирання)

2210

19510000-4 - Гумові вироби (шнут гумовий)

2210

і 1! 50000-2 -Баласти для розрядних ламп чи трубок (джерело безперебійного живлення)
30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне (папір А4, кольоровий папірсегрегатор, блокнот,
ручки, о л і в ц і ) ________________________________________________________________________
Ю230000-0 - Комп'ютерне обладнання (жорсткий диск, комутатор, мишка
44520000-1 - Замки, ключі та петлі (замки, серцевини до замків)
445 10000-8 - Знаряддя (викрутка, круглогубці, зубило, набір інструментів для плоттера)
59220000-0 - Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів
ромадеького харчування (сапа, граблі, валик)
24910000-6 -Клеї (клей ПВА)
1220000-4 -Елементи електричних схем (електротехнічна прдукція)
22830000-7 - Зошити
22990000-6 -Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший иекрейдований папір або картон
для графічних цілей (газетний п
а
п
і р
) ___________________________________
18420000-9- Аксесуари для одягу (перчатки ч/б)
30120000-6 - Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку (картриджі
кольорові, стрічка)
____________ ___________
19640000-4 - Поліетиленові мішки та пакети для сміття (пакети для сіття, сміттєві мішки)
>9170000-4 - Магазинні меблі ( вітрина металева)

2210

24450000-3 - Агрохімічна продукція (засоби проти комах)
24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (вапно)

2210

Очікувана вартість предмета закупівлі

926,70
(Дев' ятсот двадцять шість гри. 70 коп.)
3751,00
(Три тисячі сімсот п'ятдесят одна гри. 00 коп.)
5301,00
(П'ять тисяч іриста одна гри, 00 коп.)
23 206,00
(Двадцять три тисячі двісті шість ірн. 00 коп.)
630,00
Шістсот тридцять ірн. 00 коп.)
32932,00
Тридцять дві тисячі дев'ятсот тридцять дві грн. 00 коп.)
720,00
(Сімсотдвадцять грн. 00 коп.)
444,00
(Чотириста сорок чотири гри. 00 коп.)
700,00
(Сімсот грн. 00 коп.)
6 400,00
(Шість тисяч чотириста грн. 00 коп.)
39 684,40
(Тридцять дев'ять тисяч шістсот вісімдесят чотири грн. 40 когі.)
63144,00
(Шістдесят три тисячі сто сорок чотири грн. 00 коп.)
2055,00
(Дві тисячі п'ятдесят п'ять грн. 00 коп.)
2404,00
(Дві тисячі чотириста чотири грн. 00 коп.)
3063,40
( Гри тисячі шістдесят три гри. 40 коп.)
565,00
(П'ятсот шістдесят п'ять грн. 00 К О Г І.)
5 530,00
(П’ять тисяч п'ятсот тридцяті) грн. 00 коп.)
400,00
(Чотириста грн. 00 коп.)
! 830.00
(Одна тисяча вісімсот тридцять грн. 00 коп.)
652,00
Шістсот п'ятдесят дві гри. 00 коп.)
20800,00
(Двадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп.)
3792,00
(Три тисячі сімсот дев'яносто дві грн. 00 коп.)
2500,00
(Дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.)
420,00
(Чотириста двадцять грн. 00 коп. )
2660,00
(Дві тисячі шістсот шістдесят грн. 00 коп.)

Процедура
закупі влі

Орієнтований
початок
проведена
процедури
закупівлі

'' без
застосування
електронної
системи
закупівель

січень-грудень

без
застосування
електронної
системи
закупівель

без
застосування
електронної
системи
закупівель

січень-грудень

Примітка

39540000-9 -Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки (мотузки, канати, шпагат, нитки , сіткове
полотно)
444 10000-7 - Вироби для ванної кімнати та кухні (набори для туалету, йорш для унітазу, дозатор для
мила)

2210
2210

44820000-4 - Лаки (лак паркетний)

2210

44440000-6 - Вальниці (підшипники та їх частини)

2210

22850000-3 - Швидкозшивачі та супутнє приладдя (біндер)

2210

22810000-1 - Паперові чи картонні реєстраційні журнали (розрахункові квитанції)

2210

32350000-1 - Частини до аудіо- та відеообладнання (плівка для ламінування)

2210

44830000-7 - Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники (шпаклівка, грунтовка)

2210

44320000-9 - Кабелі та супутня продукція (кабель)
1_______________________ '________1

2210

314 10000-3 - Гальванічні елементи (батарейки, акумулятори)

2210

44530000-4 - Кріпильні деталі (шурупи, дюбель, саморізи)

2210

39130000-2 - Офісні меблі (стелажі двосторонні)

2210

14810000-2 - Абразивні вироби (крут шліфувальний, круг відрізний)

2210

|3 15 10000-4 - Електричні лампи розжарення

2210

Разом

2210

724 10000-7 - Послуги провайдерів (інтернет послуги)

2240

90920000-2 - Послуги з прибирання шкільних приміщень (дератизація)

2240

905 10000-5 - Утилізація сміття та поводження зі сміттям (вивіз ’НТВ)

2240

50750000-7 - Послуги і технічної о обслуговування ліфтів

2240

505 10000-3 - 1Іослуги з ремонту і гехнімного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих
контейнерів (ремонт циркуляційного насосу)

2240

50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (ТО котельні)

2240

(504 10000-2 - Послуги з ремонту і гехнімного обслуговування вимірювальних, випробувальних і
контрольних приладів (ТО та ремонт засобів пожежної сигналізації)

2240

79710000-4 - Охоронні послуги (охорона об'єктів за допомогою 1ЩО)

2240

60100000-9 - Транспортні послуги

2240

661 10000-4 - Банківські послуги (готівкове обслуговування)

2240

50310000-1 - Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (обслуговування КМА)

2240

90520000-8 - Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними
відходами (зберігання окремих видів відходів)
72150000-1 - Консультаційні послуги з питань комп'ютерного аудиту та комп’ютерного апаратного
забезпечення (консультування з питань користування сервісом айфін)

2240
2240

642 10000-1 - Послуги телефонного зв'язку та передачі даних (надання телекомунікаційних послуг)

2240

71310000-4 - Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва (перевірка системи
вентиляції)

2240

Разом

2240

774,00
(Сімсот сімдесят чотири грн. 00 коп.)
2400,00
(Дві тисячі чотириста грн. 00 коп.)
14400,00
(Чотирнадцять тисяч чотириста ірн. 00 коп.)
3000,00
(Три тисячі грн. 00 коп.)
1550,00
(Одна тисяча п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.)
20650,00
(Двадцять тисяч шістсот п'ятдесят грн. 00 коп.)
12405,00
(Дванадцять тисяч чотириста п'ять грн. 00 коп.)
1000,00
(Одна тисяча грн. 00 коп.)
3281,50
(Три тисячі двісті вісімдесят одна гри. 50 коп.)
840.00
(Вісімсот сорок грн. 00 коп.)
765,00
(Сімсот шістдесят п'ять грн. 00 коп.)
28080,00
(Двадцять вісім тисяч вісімдесят грн. 00коп.)
2304.00
(Дві тисячі гриста чотири грн. 00 коп.)
16435,00
(Шістнадцять тисяч чотириста тридцять п'ять грн. 00 коп.)
332395,00
(Триста тридцять дві тисячі триста дев'яносто п'яті» гри. 00 коп.)
57 480,00
(П'ятдесят сім тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп.)
4488,00
(Чотири тисячі чотириста вісімдесят вісім грн. 00 коп.)
61 14.56
(Шість тисяч сто чотирнадцять грн. 56 коп.)
12343,08
(Дванадцять тисяч триста сорок три грн. 08 коп.)
19800,00
(Дев'ятнадцять тисяч вісімсот гри. 00 коп.)
43523,00
(Сорок три тисячі п'ятсот двадцять три грн. 00 коп.)
42776,36
(Сорок дві тисячі сімсот сімдесят шість грн. 36 коп.)
97800.00
(Дев'яносто сім тисяч вісімсот грн. 00 коп.)
161916,00
(Сто шістдесят одна тисяча дев'ятсот шістнадцять грн. 00 коп.)
244,00
(Двісті сорок чотири грн. 00 коп.)
29960,00
(Двадцять дев’ять тисяч дев'ятсот шістдесят грн. 00 коп.)
3000,00
( Гри тисячі гри. 00 коп.)
9750.00
X
(Дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.)
19800,00
(Дев'ятнадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп.)
600,00
(Шістсот грн. 00 коп.)
509595.00
(П'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять грн. 00 коп.)

без
■застосування
електронної
системи
закупівель

без
застосування

січень-грудень

651 10000-7 - Розподіл води

2272

90430000-0 - Послуги з відведення стічних вод

2272

60300000-1 -Послуги з транспортування трубопроводами (транспортування газу)

2274

65210000-8 - Розподіл газу

2274

Р а зо м

2270

15580,00
(П'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят гривень гри. 00 коп.)
32400,00
(Тридцять дві тисячі чотириста грн. 00 коп.)
17 301,00
(Сімнадцять тисяч триста одна грн. 00 коп.)
78 423,30
(Сімдесят вісім тисяч чотириста двадцять три грн. 30 коп.)

електронної
системи
закупівель

січень-грудень

1 4 3 7 0 4 ,3 0
( С т о с о р о к т р и т и с я ч і с і м с о т ч о т и р и г р н . ЗО к о п . )

22210000-5 - Газети (періодичні видання)

3110

221 10000-4 - Друковані книги (книги, книжкова продукція)

3110

Р азом

3110

175 000,00
(Сто сімдесят п'ять тисяч грн. 00 коп.)
105 000,00
(Сто п'ять тисяч грн. 00 коп.)
280 000,00
(Д в іс т і в іс ім д е с я т т и с я ч

без
застосування
електронної
системи
закупівель

січень-грудень

г р и . 0 0 к о п .)

1 2 6 5 6 9 4 ,3 0
Р азом

( О д и н м і л ь й о н д в і с т і ш і с т д е с я т п 'я т ь т и с я ч ш і с т с о т д е в ' я н о с т о ч о т и р и
г р н . ЗО к о й .)

Затверджений рішенням тенедрного комітету від 04 лютого 2019 р о к у
Голово гендерного Комітету

J1. В.Г

Секретар тендерного Комітету

К О. Олійник
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