Зміни до додатка до
РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Відділ освіти Слов’янської міської ради
ЄДРПОУ 02142922

Предмет закупівлі
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Код КЕКВ (для
Очікувана вартість
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коштів)
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Процедура
закупівлі
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Орієнтовний
початок
проведення Примітки
процедури
закупівлі
5
6

2271

560549,80 (п’ятсот
шістдесят тисяч
п’ятсот сорок
дев’ять грн..)

20%

М’ясо великої рогатої худоби,
свиней, овець, кіз, коней та інших
тварин родини конячих, свіже чи
охолоджене.

2230

135563,69 (Сто
тридцять п’ять тисяч
п’ятсот шістдесят
три грн. 69 коп.)

20%

Субпродукти харчові великої рогатої
худоби, свиней, овець, кіз, коней та
інших тварин родини конячих, свіжі
чи охолоджені

2230

32048,72 (Тридцять
дві тисячі сорок
вісім грн. 72 коп.)

20%

Пара та гаряча вода; постачання пари
та гарячої води

М’ясо свійської птицi, заморожене

2230

Консерви та готові страви з м’яса,
м’ясних субпродуктів чи крові

2230

Продукція рибна, свіжа, охолоджена
чи заморожена

2230

Масло вершкове та молочні пасти

2230

Молоко та вершки, рідинні,
оброблені

2230

Сир сичужний та кисломолочний сир

2230

Продукти молочні, інші

2230

Плоди й горіхи оброблені та
законсервовані

2230

Крупи, крупка, гранули та інші
продукти з зерна зернових культур

2230

117729,66 (сто
сімнадцять тисяч
сімсот двадцять
дев’ять грн. 66 коп.)
129671,36 (сто
двадцять дев’ять
тисяч шістсот
сімдесят одна грн. 36
коп.)
55606,91 (п’ятдесят
п’ять тисяч шістсот
шість грн. 91 коп.)
136187,38 (сто
тридцять шість тисяч
сто вісімдесят сім
грн., 38 коп.)
67034,99 (шістдесят
сім тисяч тридцять
чотири грн., 99 коп.)
77892,84 (сімдесят
сім тисяч вісімсот
дев’яносто дві грн.
84 коп.)
58645,41 (п’ятдесят
вісім тисяч шістсот
сорок п’ять грн. 41
коп.)
27154,63 (двадцять
сім тисяч сто
п’ятдесят чотири
грн. 63 коп.)
27800,38 (двадцять
сім тисяч вісімсот

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Борошно зернових і овочевих
культур; їхні суміші

2230

Яйця у шкарлупі, свіжі

2230

Коренеплоди та бульби їстівні з
високим умістом крохмалю та
інуліну

2230

Овочі листкові

2230

Овочі коренеплідні, цибулинні та
бульбоплідні

2230

Риба, оброблена чи законсервована
іншим способом; ікра осетрових та
замінники ікри

2230

Маргарин

2230

Супи, яйця, дріжджі та інші харчові
продукти; екстракти та соки з м’яса,
риби й водяних безхребетних

2230

Макаронні вироби неварені

2230

Рис напівобрушений, або лущений чи
дроблений

2230

Шоколад і цукрові кондитерські
вироби

2230

Сіль харчова

2230

Насіння олійних культур

2230

Прянощі, оброблені

2230

Крохмаль і крохмалепродукти

2230

Елементи хімічні

2230

Оцет

2230

грн. 38 коп.)
54776,75 (п’ятдесят
чотири тисячі сімсот
сімдесят шість грн.
75 коп.)
64016,70 (шістдесят
чотири тисячі
шістнадцять грн. 70
коп.)
101435,95 (сто одна
тисяча чотириста
тридцять п’ять грн.
95 коп.)
19025,50
(дев’ятнадцять тисяч
двадцять п’ять грн.
50 коп.)
38397,50 (тридцять
вісім тисяч триста
дев’яносто сім грн.
50 коп.)
9393,60 (дев’ять
тисяч триста
дев’яносто три грн.,
60 коп.)
39324,08 (тридцять
дев’ять тисяч триста
двадцять чотири грн.
08 коп.)
28436,00 (двадцять
вісім тисяч
чотириста тридцять
шість грн.)
81410,00 (вісімдесят
одна тисяча
чотириста десять
грн. 00 коп.)
71942,00 (сімдесят
одна тисяча
дев’ятсот сорок дві
грн. 00 коп.)
17397,20 (сімнадцять
тисяч триста
дев’яносто сім грн.,
20)
14343,10
(чотирнадцять тисяч
триста сорок три
грн., 10 коп.)
43394,40 (сорок три
тисячі триста
дев'яносто чотири
грн., 40 коп.)
2515,15 (дві тисячі
п’ятсот п’ятнадцять
грн., 15 коп.)
9143,60 (дев’ять
тисяч сто сорок три
грн., 60 коп.)
2674,50 (дві тисячі
шістсот сімдесят
чотири грн., 50 коп.)
1074,00 (одна тисяча
сімдесят чотири грн.

20%

20%

20%

20%

20%

Какао порошок без додання цукру

2230

Чай і кава оброблені

2230

Горох сушений

2230

Плоди цитрусових культур

2230

Банани, плантанні й подібні плоди

2230

Яблука

2230

00 коп.)
54131,00 (п’ятдесят
чотири тисячі сто
тридцять одна грн.
00 коп.)
15173,00
(п’ятнадцять тисяч
сто сімдесят три
грн.)
23867,00 двадцять
три тисячі вісімсот
шістдесят сім грн. 00
коп.)
25016,10 (двадцять
п’ять тисяч
шістнадцять грн., 10
коп.)
28875,00 двадцять
вісім тисяч вісімсот
сімдесят п’ять грн.,
00 коп.)
49965,00 (сорок
дев’ять тисяч
дев’ятсот шістдесят
п’ять грн.)

М’ясо великої рогатої худоби,
свиней, овець, кіз, коней та інших
тварин родини конячих, свіже чи
охолоджене.

2230

119980,00 (сто
дев’ятнадцять тисяч
дев’ятсот вісімдесят
грн.)

Субпродукти харчові великої рогатої
худоби, свиней, овець, кіз, коней та
інших тварин родини конячих, свіжі
чи охолоджені

2230

49200,00 (сорок
дев’ять тисяч двісті
грн.)

М’ясо свійської птицi, заморожене

2230

Консерви та готові страви з м’яса,
м’ясних субпродуктів чи крові

2230

Масло вершкове та молочні пасти

2230

Олії рафіновані

2230

Молоко та вершки, рідинні,
оброблені

2230

Сир сичужний та кисломолочний сир

2230

Продукти молочні, інші

2230

Плоди й горіхи оброблені та
законсервовані

2230

Продукти та овочі, оброблені та

2230

119550,00 (сто
дев’ятнадцять тисяч
п’ятсот п’ятдесят
грн.)
119190,00 (сто
дев’ятнадцять тисяч
сто дев’ятнадцять
грн.)
117600,00 (сто
сімнадцять тисяч
шістсот грн.)
13921,60
(тринадцять тисяч
дев’ятсот двадцять
одна грн., 60 коп.)
70310,00 (сімдесят
тисяч триста десять
грн.)
80520,00 (вісімдесят
тисяч п’ятсот
двадцять грн.)
68900,00 (шістдесят
вісім тисяч дев’ятсот
грн.)
11262,71
(одинадцять тисяч
двісті шістдесят дві
грн. 71 коп.)
90263,76 (дев’яносто

консервовані, крім картоплі

Вироби хлібобулочні, кондитерські
та кулінарні, борошняні, нетривалого
зберігання

2230

Соки фруктові та овочеві

2230

Крупи, крупка, гранули та інші
продукти з зерна зернових культур

2230

Вироби хлібобулочні, зниженої
вологості, та кондитерські,
борошняні,тривалого зберігання

2230

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

2230

Борошно зернових і овочевих
культур; їхні суміші

2230

Яйця у шкарлупі, свіжі

2230

Коренеплоди та бульби їстівні з
високим умістом крохмалю та
інуліну

2230

Овочі листкові

2230

Овочі коренеплідні, цибулинні та
бульбоплідні

2230

тисяч двісті
шістдесят три грн.,
76 коп.)
112458,17 (сто
дванадцять тисяч
чотириста п’ятдесят
вісім грн. 17 коп.)
33942,24 (тридцять
три тисячі дев’ятсот
сорок дві грн., 24
коп.)
13168,27
(тринадцять тисяч
сто шістдесят вісім
грн. 27 коп.)
29828,65 (двадцять
дев’ять тисяч
вісімсот двадцять
вісім грн., 65 коп.)
56476,00 (п’ятдесят
шість тисяч
чотириста сімдесят
шість грн. 00 коп.)
24479,80 (двадцять
чотири тисячі
чотириста сімдесят
дев’ять грн., 80 коп.)
57311,06 (п’ятдесят
сім тисяч триста
одинадцять грн., 06
коп.)
118787,02 (сто
вісімнадцять тисяч
сімсот вісімдесят сім
грн., 02 коп.)
41636,50 (сорок одна
тисяча шістсот
тридцять шість грн.,
50 коп.)
51880,00 (п’ятдесят
одна тисяча вісімсот
вісімдесят грн.)

2230

113453,40 (сто
тринадцять тисяч
чотириста п'ятдесят
три грн. 40 коп.)

Культури овочеві плодоносні інші

2230

53917,60 ( п’ятдесят
три тисячі дев’ятсот
сімнадцять грн. 60
коп.)

Вироби хлібобулочні, кондитерські
та кулінарні, борошняні, нетривалого
зберігання

2230

100000,00 (сто тисяч
грн.)

Вироби хлібобулочні, кондитерські
та кулінарні, борошняні, нетривалого
зберігання

Обробляння та розподіляння води
трубопроводами

2272

8232,00 (вісім тисяч
двісті тридцять дві
грн., 00 коп.)

08.11.3 – Крейда та не
кальцинований доломіт: (крейда)

2210

300,00 (триста грн.,
00 коп.)

Здійснено
перерозподіл
асигнувань на
підставі
Розпорядження
міського голови
№74 від
02.03.2015 р.

без
застосування
процедури

без
застосування

Здійснено
перерозподіл
асигнувань на
підставі
Розпорядження
міського голови
№215р від
23.06.2015 р.

процедури

14.13.1 - Одяг верхній,
трикотажний (костюми та
комплекти, чоловічі або хлопчачі,
трикотажні; костюми та комплекти,
жіночі або дівчачі, трикотажні;
піджаки (куртки), сукні, спідниці)

2210

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

без
застосування
процедури

14.19.1- Одяг, дитячий, спортивні
костюми та інший одяг, аксесуари
та деталі одягу, трикотажні:
(спортивні костюми)

2210

115000,00 (сто
п'ятнадцять тисяч
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

14.19.2 - Одяг дитячий, одяг інший
та аксесуари одягу інші, з
текстильного полотна, крім
трикотажних: (рукавиці
комбіновані, рукавиці, рукавиці 7 кл)

2210

60,00 (шістдесят
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

15.20.2 - Взуття спортивне:
(кросівки, взуття для баскетболу,
гімнастики, тренувань і подібне
взуття)

2210

78000,00 (сімдесят
вісім тисяч грн., 00
коп.)

без
застосування
процедури

16.29.1 Вироби з деревини, інші :
(оправи та ручки до інструментів,
частини та ручки до мітел або щіток,
топорище, держак для граблів,
держак для лопати, держак, ручка для
напильника, ручка для валка)

2210

40,00 (сорок грн., 00
без
коп.)
застосування
процедури

17.12.1 - Папір газетний, папір
ручного виготовляння та інший
некрейдований папір, або картон
для графічних цілей: (папір А4
45г/м,)

2210

1000,00 (одна тисяча
без
грн., 00 коп.)
застосування
процедури

17.12.7 - Папір і картон оброблені:
(папір А3 пл.80, папір А4 пл.80, папір
А4, папір А5, папір для нотаток,
факс-папір, папір, папір XEROX,
рулонний папір).

2210

49500,00 (сорок
без
дев’ять тисяч п’ятсот застосування
грн., 00 коп.)
процедури

17.22.1 - Папір побутовий і
туалетний та паперова продукція
(папір туалетний, гігієнічні вироби з
целюлози, паперу, целюлозної вати
чи полотна з целюлозного полотна)

2210

7000,00 (сім тисяч
грн., 00 коп.)

17.23.1
Вироби канцелярські, паперові:
(головна книга, журнал, класні
журнали, книга канцелярська,
бланки, зошит, зшивач,
швидкозшивач картонний, папки,
папки на зав'язках)

2210

77116,97 (сімдесят
без
сім тисяч сто
застосування
шістнадцять грн., 97 процедури
коп.)

без
застосування
процедури

17.29.1 - Вироби паперові та
картонні, інші: (Набір індикатори)

2210

1000,00 (одна тисяча
без
грн., 00 коп.)
застосування
процедури

19.20.2 - Паливо рідинне та газ;
оливи мастильні: (бензин А-95,
бензин А-92, паливо моторне
альтернативне А-92А, тосол, олива
моторна, дизпаливо, масло моторне)

2210

33162,00 (тридцять
три тисячі сто
шістдесят дві грн.,
00 коп.)

без
застосування
процедури

20.13.2 Елементи хімічні, н.в.і.у,
кислоти та сполуки нерганічні:
(набір кислот, набір солей)

2210

7000,00 (сім тисяч
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

20.13.4 Сульфіди, сульфати:
нітрити, фосфати і карбонати:
(сода, сода кальцинована)

2210

6300,00 (шість тисяч
без
триста грн., 00 коп.) застосування
процедури

20.13.5 Солі інших металів: (срібло
азотнокисле)

2210

без
1000,00 (одна тисяча
грн., 00 коп.)
застосування
процедури

20.13.6 - Речовини хімічні
неорганічні основні, інші, н. в. і.
у.:(карбід, набір "неорганічні
сполуки", набір " луги", набір
"неорганічні речовини", «Неорганічні
сполуки для дем.дослідів», набір
№12, набір"ЗВС"Щелочі",набір
"неорганічні сполуки для дем.
дослідів, Набір реактивів для
практ.робіт)

2210

без
13500,00
застосування
(тринадцять тисяч
п'ятсот грн., 00 коп.) процедури

20.14.1 Вуглеводні та їхні похідні:
(органічні речовини, Набор №5
«Органічні речовини»,набор №6С
"Органічні речовини", Набір
реактивів для практ.робіт)

2210

12000,00 (дванадцять
без
тисяч грн., 00 коп.) застосування
процедури

20.14.7. – Продукти хімічні
органічні, основні, різноманітні:
(спирт етиловий денатурований,
розчинник, РМО, РОУ, РОУ
(розчинник))

2210

250,00 (двісті
п’ятдесят грн., 00
коп.)

без
застосування
процедури

20.15.1 Кислота азотна, кислоти
сульфоазотні, аміак: (набір кислот)

2210

2000,00 (дві тисячі
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

20.20.1 - Пестициди та інші
агрохімічні продукти: (хлорантоїн,
бланідас, інші дез. засоби)

2210

10700,00 (десять
без
тисяч сімсот грн., 00 застосування
коп.)
процедури

20.30.1 - Фарби та лаки на основі
полімерів: (грунт, грунтовка, краска,
емаль в асортименті)

2210

41231,70 (сорок одна
без
тисяча двісті
застосування
процедури
тридцять одна грн.,
70 коп.)

20.30.2 - Фарби та лаки, інші, та
пов'язана з ними продукція;
барвники художні та друкарські
чорнила: (шпаклівки малярські,
чорнило друкарське чорне, чорнило
друкарське (крім чорного), тонер,
штемпельна краска)

2210

500,00 (п'ятсот грн.,
00 коп.)

без
застосування
процедури

20.41.3 - Мило, засоби мийні та
засоби для чищення: (мило
туалетне, мило господарське, мило
рідке в асортименті, засоби для миття
посуду, засоби для чистки раковин та
унітазів, килимів, вікон, підлоги, стін,
прання білизни)

2210

15317,50
(п'ятнадцять тисяч
триста сімнадцять
грн., 50 коп.)

без
застосування
процедури

20.42.1 - Парфуми та косметичні
засоби: (шампуні, зубна паста)

2210

7000,00 (сім тисяч
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

20.52.1 - Клеї :(клей, клей ПВА)

2210

500 (п’ятсот грн., 00
без
коп.)
застосування
процедури

20.59.4. – Засоби змащувальні;
присадки; речовини антифризні
готові: (гальмовна ридина, антифриз,
масла)

2210

276,00 (двісті
сімдесят шість грн.,
00 коп.)

без
застосування
процедури

21.20.1 - Ліки (пантенол, мазь від
опіків, розчин йоду спиртовий,
валідол, активоване вугілля,
адреналін, алмагель,алохол,
амброксол, аміак р-н 10%, аміназин,
анальгін, барбовал, белалгін, борної
к-ти спирт, брильянтовий зел. 1%,
бромгексин, валеріани екстракт,
валеріани н-ка, гідрокортизона
ацетат, глюкоза, димедрол, зеленіна
краплі, зубні краплі, календули н-ка,
камфорний спирт 10%, корвалдин,
корвалол, кордіамін, кофеїн-бензоат
натрію 10%, кофеїн-натрію бензоат
0,2, левоміцетин оч/краплі, мукалтин,
мураш. спирт, натрію хлорид 0,9%,
німід 100, но-шпа, офтальмодек
краплі, панкреатин, перекис водню,
преднізолон, ранітидин, септефрил,
стрептоцид, строфантин, сульфацилнатрію 20%, супрастин, тавегил,
фуросемід, хепилор спрій, цитрамон
та інші)

2210

7038,06 (сім тисяч
тридцять вісім грн.,
06 коп.)

без
застосування
процедури

21.20.2 Препарати фармацевтичні,
інші: (вата, марля та подібні вироби,
респіратори, аптечка універсальна,
вакцини для лікування людини,

2210

8000,00 (вісім тисяч
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

джгут, лейкопластир, )
22.11.1 - Шини та камери ґумові
нові: (автошини, стрічка ободна,
камери)

2210

2300,00 (дві тисячі
без
триста грн., 00 коп.) застосування
процедури

22.21.2 - Труби, трубки, шланги та
фітинги до них пластмасові: (труба
пластикова)

2210

82500,00 (вісімдесят
без
дві тисячі п'ятсот
застосування
грн., 00 коп.)
процедури

22.21.3 - Пластини, листи, плівка,
фольга і стрічки пластмасові,
неармовані чи не з'єднані з іншими
матеріалами: (стрічка малярна)

2210

32,00 (тридцять дві
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

22.21.4 - Пластини, листи, плівка,
фольга та стрічки з пластмас, інші
:(плівка, сітка)

2210

108,00 (сто вісім
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

22.22.1 - Тара пластмасова: (баки
для води, відра, тази, кювети,
кюветка для валика, файли, пакети
для сміття)

2210

19810,00
без
(дев'ятнадцять тисяч застосування
вісімсот десят грн.,
процедури
00 коп.)

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

2210

5200,00 (п’ять тисяч
без
двісті грн., 00 коп.) застосування
процедури

23.19.2 - Скло технічне та інше
скло: (посуд лабораторний, колби,
пробірки,циліндр вимірювальний,
100мл,стакан скляний,мензурка,
250мл )

2210

9750,00 (дев'ять
тисяч сімсот
п'ятдесят грн.., 00
коп.)

без
застосування
процедури

23.20.1 - Вироби вогнетривкі:
(плитка)

2210

26961,94 (двадцять
шість тисяч
дев’ятсот шістдесят
одна грн., 94 коп.)

без
застосування
процедури

23.51.1 – Цемент: (портландцемент,
цемент)

2210

1624,00 (одна тисяча
без
шістсот двадцять
застосування
чотири грн., 00 коп.) процедури

23.52.1 - Вапно негашене, гашене та
гідравлічне: (Вапно негашене,
вапно, вапно комове)

2210

2100,00 (дві тисячі
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

24.52.2 - Труби та трубки сталеві,
виготовлені методом відцентрового
лиття: (труби сталеві в асортименті)

2210

60000,00 (шістдесят
тисяч грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

24.52.3 - Фітинги до труб і трубок, з
литої сталі :(коліна, муфти, фланці,
з'єднання різні зі сталі)

2210

3500,00 (три тисячі
без
п'ятсот грн., 00 коп.) застосування
процедури

23.64.1 - Розчини будівельні:
(клеющая суміш, суха суміш,
шпаклівка фінішна, шпаклівка

2210

3260,00 (три тисячі
двісті шістдесят
вісім грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

стартова, штукатурка цементновапнякова, штукатурка, алебастр)

вісім грн., 00 коп.)

процедури

23.91.1 - Вироби абразивні: (сітка
шліфовальна, шліфшкурка)

2210

40,00 (сорок грн., 00
без
коп.)
застосування
процедури

25.12.1 – Двері, вікна й рами до них
і пороги до дверей металеві:
(Дверний блок з алюмінієвого
сплаву)

2210

21704,05 (двадцять
без
одна тисяча сімсот
застосування
чотири грн., 05 коп.) процедури

25.71.1 Вироби ножові та столові
прибори:(Ножиці звичайні,
кравецькі та подібні ножиці й леза до
них)

2210

500,00 (п'ятсот грн.,
00 коп.)

25.72.1 - Замки та завіси: (замки
висячі, замок навісний, замок
врізний, замок , замок навісний
хрестовий , шпінгалет дверний
кнопочний, замок врізний
циліндровий закритій корпус)

2210

600,00 (шістсот грн.,
без
00 коп.)
застосування
процедури

25.73.1 - Інструменти ручні для
використання в сільському
господарстві, садівництві чи
лісовому господарстві :(лопати
штикові та совкові, лопата, сокира,
вила, граблі, сапи)

2210

37600,00 (тридцять
сім тисяч шіссот
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

25.73.2 - Пилки ручні, полотна до
будь-яких пилок: (пилки ручні, пила
для лобзика, ножівка по дереву, та
інше)

2210

2000,00 (дві тисячі
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

25.73.3 Інструменти ручні, інші:
(напилки, рашпілі, рубанки, зубила,
ножиці для різання металу та подібні
ручні інструменти, інструменти
побутові ручні, лещата, затискачі та
подібні інструменти, слюсарні
інструменти)

2210

10000,00 (десять
тисяч грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

25.73.4 - Деталі змінні до ручних
інструментів з механічним
урухомлювачем/приводом чи без
нього, або до верстатів: (Різці
токарні для обробляння металу)

2210

150,00 (сто п'ятдесят
без
грн.., 00 коп.)
застосування
процедури

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та
пружини: (Голки швацькі, в'язальні
спиці, штопальні голки, в'язальні
гачки, шила та подібні вироби для
рукоділля, цвяхи)

2210

112,50 (сто
дванадцять грн., 50
коп.)

без
застосування
процедури

25.94.1 - Вироби кріпильні та
ґвинтонарізні: (метизи в

2210

192,80 (сто
дев’яносто дві грн.,

без
застосування

без
застосування
процедури

асортименті, гвинти, саморізи, цвяхи,
шайби, болти, гайки та т.п.)

80 коп.)

процедури

25.99.1 - Вироби для ванн і кухні,
металеві: (каструлі металеві)

2210

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

без
застосування
процедури

25.99.2 Вироби з недорогоцінних
металів, інші: (кришки для люка,
скоби, скріпки)

2210

16000,00
(шістнадцять тисяч
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

26.20.1 - Машини обчислювальні,
частини та приладдя до них:
(клавіатура)

2210

1500,00 (одна тисяча
без
п'ятсот грн., 00 коп.) застосування
процедури

26.20.4 Частини та приладдя до
обчислювальних машин:
(картриджі, модуль пам'яті ,
фотобарабан, головки для принтера,
сітьові концентратори, сітьові мости,
сітьові карти, леза для чищення,
жорсткий диск, блоки живлення,
термоплівка)

2210

500,00 (п'ятсот грн.,
00 коп.)

без
застосування
процедури

26.51.3 - Терези точні; інструменти
для креслення, розраховування,
вимірювання лінійних розмірів і
подібної призначеності: (рулетка,
штангенциркуль, мікрометр, терези,
механічний секундомір, терези для
сипучих речовин, Набір важків до
200г, ваги)

2210

7200,00 (сім тисяч
двісті грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

26.51.5 Прилади для
контролювання інших фізичних
характеристик: (прилади та
апаратура для фізичного та хімічного
аналізу,спектроскоп,електрофорна
машина,набір з електростатики,
електромагніт розбірний,
психрометр, амперметр для
лабораторних робіт, джерело
живлення, динамометр, набір по
оптиці (лабораторний), джерело
постійного струму,набір для
геометричної оптики (лабораторний),
модель електродвигуна розбірна
(лабораторна), камертон, прилад для
демонстрації спектру магнітного
поля постійного магніту, прилад для
визначення поверхневого натягу
рідини, реостат повзунковий,
трибометр лабораторний, термометр
лабораторний, пластина біметалева зі
стрілкою, дистилятор)

2210

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

без
застосування
процедури

26.51.6 - Інструменти та прилади
вимірювальні, контрольні та

2210

1000,00 (одна тисяча
без
грн., 00 коп.)
застосування

грн., 00 коп.)

випробовувальні, інші: (Лічильники
подання чи вироблення газу, рідин
або електроенергії, лічильники
теплоенергії, мікроскопи та інше)

процедури

27.12.2 - Апаратура електрична для
комутації чи захисту електричних
кіл, на напругу не більше ніж 1000
В:(запобіжник, вимикач, коробка під
автомат, вилка розетки, патрон)

2210

54,00 (п’ятдесят
без
чотири грн., 00 коп.) застосування
процедури

27.20.2 - Акумулятори електричні
та частини до них: (акумулятори,
акумулятори постійного струму)

2210

5600,00 (п’ять тисяч
без
шістсот грн., 00 коп.) застосування
процедури

27.32.1 - Проводи та кабелі
електронні й електричні, інші:
(Провід, Провід ПВС кабель АВВ,
кабель, провід з'єднувальний ПВС)

2210

630,00 (шістсот
тридцять грн., 00
коп.)

27.40.1 - Лампи розжарювання та
газорозрядні електричні; лампи
дугові: (лампи люмінесцентні,
енергозберігаючі лампи, лампи
розжарювання, лампи галогенні,
лампи ртутні, патрони, лампа
ультрафіолетова та інші)

2210

1100,00 (одна тисяча
без
сто грн., 00 коп.)
застосування
процедури

27.51.2 - Прилади електричні
побутові, інші, н.в.і.у.: (праска)

2210

300,00 (триста грн.,
00 коп.)

без
застосування
процедури

28.14.1 - Крани, вентилі, клапани
та подібні вироби до труб, котлів,
резервуарів, цистерн і подібних
виробів: (кран вентильний, кран
водоразборній, кран шаровий,
змішувач, вентиль, головка вентиля,
задвижка, хомут)

2210

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

без
застосування
процедури

28.23.1 - Машинки друкарські,
машини для обробляння текстів і
лічильні машини: (калькулятор)

2210

2000,00 (дві тисячі
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

28.24.1 - Інструмент
електромеханічний для роботи
однією рукою; інструмент ручний
портативний із силовим
урухомлувачем/приводом, інші
лобзик, електродриль, шуруповерт,
болгарка, інструменти для квілінгу,
випалювач, пальничка)

2210

2000,00 (дві тисячі
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

28.29.1 - Газогенератори,
дистиляційні та фільтрувальні
апарати: (фільтр повітряний, фільтр
масляний, фільтр топливний, фільтр
салону)

2210

без
1200,00 (одна тисяча
двісті грн., 00 коп.) застосування
процедури

без
застосування
процедури

28.29.2 - Устатковання для миття,
наповнювання, пакування та
обгортання пляшок або іншої тари;
вогнегасники, пульверизатори,
машини пароструминні та
піскоструминні; прокладки:
(вогнегасник)

2210

111600,00 (сто
без
одинадцять тисяч
застосування
шістсот грн., 00 коп.) процедури

28.30.4 - Косарки для газонів,
парків, спортивних майданчиків:
(тример електричний)

2210

2200,00 (дві тисячі
двісті грн., 00 коп.)

28.30.9 – Частини машин і
устатковання для сільського
господарства; роботи субпідрядні
як частина виробництва машин
для сільського та лісового
господарства: ( жилка, леска,
лісочка)

2210

59,50 (п’ятдесят
без
дев’ять грн., 50 коп.) застосування
процедури

28.94.4 - Машини швейні побутові:
(оверлок, швейна машина)

2210

7000,00 (сім тисяч
грн., 00 коп.)

29.32.3 - Частини та приладдя до
моторних транспортних засобів, н.
в. і. у.: ( стійка, рем. комплекти,
прокладки, резонатор, приймальна
труба, каталізатор, свічки, колодки
гальмівні передні, кронштейн,
гідропідсилювач насоса, амортизатор
передній, трос зчеплення у зборі,
стійка стабілізатора, пильник штруса,
наконечник правий, сайлентблок
передній, сайлентблок задній, ролик
генератора, ролик ремня, ремень,
пружина задня, амортизатор задній,
шрус зовнішній, глушник, хомут
глушника, проставка верхньої опори,
проставка задньої опори, генератор,
пружина задня)

2210

8959,00 (вісім тисяч
без
дев’ятсот п’ятдесят застосування
дев’ять грн., 00 коп.) процедури

31.00.1 - Меблі для сидіння та їхні
частини: (стільці)

2210

118000,00 (сто
вісімнадцять тисяч
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

31.01.1 - Меблі конторські/офісні та
меблі для підприємств торгівлі:
(столи, лабораторні столи, меблі
лабораторні, парти)

2210

118000,00 (сто
вісімнадцять тисяч
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

32.30.1 - Вироби спортивні
(спортивне обладнання, м’ячі
волейбольні, м’ячі баскетбольні,
м’ячі футбольні, мати, скакалки,
банбінтон, манишки футбольні,
гантелі, обручі, баскетбольні щити,
волейбольна сітка, гімнастичні

2210

100000,00 (сто тисяч
без
грн., 00 коп.)
застосування
процедури

без
застосування
процедури

без
застосування
процедури

палиці)
без
застосування
процедури

32.50.2 -Інструменти та прилади
терапевтичні; приладдя, протези та
ортопедичні пристрої: (протигази)

2210

9000,00 (дев'ять
тисяч грн., 00 коп.)

32.91.1 Мітли та щітки: (кісті в
асортименті, мітла, мітла дерезова 1
сорт, віник сорго, віник, щітки в
асортименті, щітка для побілки, кісті
круглі різні, Щітка для полу)

2210

1495,00 (одна тисяча
без
чотириста
застосування
дев’яносто п’ять
процедури
грн., 00 коп.)

32.99.1 - Убори наголовні захисні;
ручки для писання та олівці,
дошки, штемпелі для датування,
опечатування та нумерування;
стрічки до друкарських машинок,
штемпельні подушечки:(Ручки
кулькові, ручка, Ручки та маркери,
Олівці механічні, Ручки креслярські
на туш, Авторучки, стилографи та
інші ручки, Набори ручок чи олівців,
ручка кулькова, Стрижні до
кулькових ручок, стрижні, Олівці
прості та кольорові, олівці, Штемпелі
для проставляння дат, запечатування
чи нумерування, ручні,
діркопробивач, оснастка
пластмасова, штамп, маркер, стрічка
до друкарських машин, стрічка до
принтеру, дошки грифельні та інші
дошки для писання чи рисування)

2210

4800,00 (чотири
тисячі вісімсот грн.,
00 коп.)

без
застосування
процедури

32.99.5 - Вироби різні
н.в.і.у.(манекени для кравців, макет
автомату АК-47 )

2210

58000,00 (п'ятдесят
вісім тисяч грн., 00
коп.)

без
застосування
процедури

58.14.1 Журнали
та періодичні видання друковані:
(Все про бухгалтерський облік,
Охорона праці, Вісник, Радник та
інші)

2210

27720,00 (двадцять
сім тисяч сімсот
двадцять грн., 00
коп.)

без
застосування
процедури

58.19.1 - Послуги щодо видавання
друкованої продукції, інші:
(наочний посібник по НВП, наглядні
посібники по металообработці,
наглядні посібники по
деревообработці, плакати з т/б,
таблиця техніки безпеки, комплект
плакатів для кабінетів трудового
навчання, набір плакатів за курсом
технологій, таблиці "Основи біоніки
в проектуванні", таблиця роботи
крючком, спицями, таблиці
"Декоративно-прикладне мистецтво",
плакат, Міжнародна система СІ, ряд

2210

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

без
застосування
процедури

активності металів, плакати різні)
33.11.1-Ремонтування та технічне
обслуговування металевих
виробів: (перезарядка вогнегасників)

2240

40252,00 (сорок
без
тисяч двісті
застосування
п’ятдесят дві грн., 00 процедури
коп.)

33.17.1-Ремонтування та технічне
обслуговування інших
транспортних засобів і
устаткування: (техогляд)

2240

900,00 (дев'ятсот
грн., 00 коп.)

37.00.1-Послуги каналізаційні:
(стоки, послуги з очистки
водопровідних мереж)

2240

98427,20 (дев'яносто
без
вісім тисяч
застосування
чотириста двадцять
процедури
сім грн., 20 коп.)

38.21.2- Розміщування безпечних
відходів: (послуги полігону, послуги
полігона (побутові), Вивіз мусора,
послуги по вивозу грузів спец.
транспортом,послуги по вивозу
грузів неспец. транспортом )

2240

115520,00 (сто
п'ятнадцять тисяч
п'ятсот двадцять
грн., 00 коп.)

43.22.1-Монтаж систем
опалювання, вентиляції та
кондиціювання повітря:(текучий
ремонт системи опалення, )

2240

57822,00 (п'ятдесят
без
сім тисяч вісімсот
застосування
двадцять дві грн., 00 процедури
коп.)

43.31.1 – Роботи штукатурні:
(роботи штукатурні; поточний
ремонт штукатурки стель сходових
клітин будівлі гімназії)

2240

9300,00 (дев’ять
без
тисяч триста грн., 00 застосування
коп.)
процедури

45.20.1-Технічне обслуговування та
ремонтування автомобілів і
маловантажних автотранспортних
засобів: (ремонт двигуна)

2240

18354,00
без
(вісімнадцять тисяч застосування
триста п’ятдесят
процедури
чотири грн., 00 коп.)

49.41.1Перевезення вантажів дорожніми
транспортними засобами: (доставка
та траспортування посібників,
транспортування навалочних грузів)

2240

48290,00 (сорок вісім
без
тисяч двісті
застосування
дев'яносто грн., 00
процедури
коп.)

52.10.1 - Послуги щодо
складування та зберігання:
(зберігання підручників)

2240

26000,00 (двадцять
шість тисяч грн., 00
коп.)

61.10.4- Послуги зв'язку
Інтернетом проводовими
мережами: (Послуги зв'язку
Інтернетом проводовими мережами)

2240

61452,60 (шістдесят
без
застосування
одна тисяча
чотириста п’ятдесят
процедури
дві грн., 60 коп.)

62.09.2- Послуги у сфері
інформаційних технологій і
стосовно комп'ютерної техніки,
інші, н. в. і. у.: (програмне
забезпечення)

2240

без
11797,00
застосування
(одинадцять тисяч
сімсот дев'яносто сім процедури
грн., 00 коп.)

без
застосування
процедури

без
застосування
процедури

без
застосування
процедури

забезпечення)
63.11.1- Послуги щодо обробляння
даних, розміщування інформації на
веб-вузлах, щодо програмного
застосування та інші послуги щодо
забезпечення інформаційнотехнологічною інфраструктурою:
(Послуги щодо обробляння даних,
розміщування інформації на вебвузлах, щодо програмного
застосування та інші послуги щодо
забезпечення інформаційнотехнологічною інфраструктурою)

2240

63428,00 (шістдесят
без
три тисячі чотириста застосування
двадцять вісім грн.,
процедури
00 коп.)

65.12.1-Послуги щодо страхування
від нещасних випадків і
страхування здоров'я: (водіїв)

2240

600,00 (шістсот грн.,
без
00 коп.)
застосування
процедури

65.12.2Послуги щодо страхування автотра
нспорту:( страхування
автотранспорту)

2240

1000,00 (одна тисяча
без
грн., 00 коп.)
застосування
процедури

65.12.4-Послуги щодо страхування
майна від пожежі та інших
небезпек: (страхування майна)

2240

5000,00 (п'ять тисяч
грн., 00 коп.)

68.20.1-Послуги щодо оренди й
експлуатування власної чи взятої у
лізинг нерухомості: (оренда
приміщень)

2240

80000,00 (вісімдесят
без
тисяч грн., 00 коп.) застосування
процедури

71.11.2 - Послуги архітектурні щодо
будівель: (роботи по складанню
комплексних топографогеодезичних
вишукувань земельних ділянок;
роботи по складанню проекту
землеустрою щодо відведення в
постійне користування земельних
ділянок)

2240

12000,00 (дванадцять
без
тисяч грн., 00 коп.) застосування
процедури

71.12.1 – Послуги інженерні:
(робота з проведення експертизи
проекту будівництва)

2240

1910,40 (одна тисяча
без
дев’ятсот десять
застосування
грн., 40 коп.)
процедури

71.20.1-Послуги щодо технічного
випробовування й аналізування:
(повірка приладів обліку води,
електроенергії, теплової енергії,
проведення замірів силових мереж,
дослідження повідря робочої зони)

2240

89486,60 (вісімдесят
без
дев'ять тисяч
застосування
чотириста вісімдесят процедури
шість грн., 60 коп.)

77.39.1-Послуги щодо оренди та
лізингу інших машин,
устатковання та майна, н. в. і. у.
(оренда обладнання)

2240

4941,70 (чотири
тисячі дев'ятсот
сорок одна грн., 70
коп.)

без
застосування
процедури

без
застосування
процедури

81.21.1- Послуги щодо загального
очищування будівель: (послуги з
дератизації, дезінфекції і дезінсекції)

2240

27100,00 (двадцять
без
сім тисяч сто грн., 00 застосування
коп.)
процедури

85.59.1-Послуги освітянські, інші,
н. в. і. у.: (навчання з питань охорони
праці, навчання спеціалістів з питань
організації та здійснення закупівель)

2240

4336,00 (чотири
без
тисячі триста
застосування
тридцять шість грн., процедури
00 коп.)

86.21.1-Послуги у сфері загальної
лікарської практики: (медогляд
психіатричний, медогляд
наркологічний, медогляд)

2240

800,00 (вісімсот грн.,
без
00 коп.)
застосування
процедури

95.11.1- Ремонтування комп'ютерів
і периферійного устатковання:
(обслуговування та ремонтування
комп`ютерної техніки, перезарядка
катріджей)

2240

26551,00 (двадцять
шість тисяч п’ятсот
п'ятдесят одна грн.,
00 коп.)

33.12.1-Ремонтування та технічне
обслуговування машин загальної
призначеності: (ремонтування та
технічне обслуговування
підіймального та вантажного
устаткування)

2240

6354,30 (шість тисяч
без
триста п'ятдесят
застосування
чотири грн., 30 коп.) процедури

95.12.1 Ремонтування
комунікаційного устаткування:
(Ремонт внутрішніх телефонних ліній
та інше)

2240

5500,00 (п'ять тисяч
без
п'ятсот грн., 00 коп.) застосування
процедури

74.90.2 - Послуги професійні,
технічні та комерційні, інші, н. в. і.
у.:(послуги професійні, технічні та
комерційні, інші, н. в. і. у. )

2240

47200,00 (сорок сім
тисяч двісті грн., 00
коп.)

без
застосування
процедури

без
застосування
процедури
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