ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
Додаток до річного плану закупівель,
що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради, код за ЄДРПОУ 23148343
Предмет закупівлі

1
Код ДК 016:2010-17.12.7 - папір і
картон оброблені (код ДК
021:2015 - 30197644-2 - папір для
ксерографії) - папір ксероксний
(офісний) А4/80
Код ДК 016:2010- 17.12.1 - папір
газетний, папір ручного
виготовлення та інший
некрейдований папір або картон
цля графічних цілей (код ДК
021:2015 - 22991000-3 - газетний
папір) - папір газетний (сірий) A4
Код ДК 016:2010-17.12.7-папір і
картон оброблені (код ДК
021:2015 - 30199310-6 - тиснений
або перфорований папір для
друку) - папір ЛПФ 210 мм
КодДК 016:2010- 17.23.1 вироби канцелярські паперові
(код ДК 021:2015 - 22820000-4 бланки) - бланки A3*2

Код КЕКВ (для
Очікувана вартість предмета Процедура закупівлі
Орієнтовний
бюджетних коштів)
закупівлі
початок проведення
процедури закупівлі
2

3

2210

7325,00 (сім тисяч триста
двадцять п'ять грн., 00 коп.)

2210

2500,00 (дві тисячі п'ятсот
грн., 00 коп.)

2210

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

2210

2193,00 (дві тисячі сто
дев'яносто три грн., 00 коп.)

4

5

-

Серпень 2016

Примітки

6

Вартість без 1 ІДИ

-

Серпень 2016

Вартість без 11ДВ

-

Серпень 2016

Вартість без ПДВ

Вартість без ПДВ

-

Вересень 2016

<одДК 016:2010- 17.23.1 шроби канцелярські паперові
код ДК 021:2015 - 22830000-7 юшити) - зошит робочий
<одДК 016:2010- 17.23.1 шроби канцелярські паперові
кодДК 021:2015 -30199230-1 сонверти) - конверт з маркою
<од ДК 016:2010-27.40.1 Іампи розжарювання та
азорозрядні електричні, лампи
іугові (код ДК 021:201551500000-1 - освітлювальне
)бладнання та електричні лампи)
- лампи енергозберігаючі, лампи
иомінесцентні
<од ДК016-2010-28.29.2 /статковання для миття,
гаповнювання, пакування та
вгортання пляшок або іншої
гари; вогнегасники,
іульверизатори, машини
троструминні та піскоструминні;
ірокладки (ДК 021:2015 55111300-8- вогнегасники) югнегасник ВВК-2 (ОУ-3)
<од ДК 016-2010-28.29.2/статковання для миття,
іаповнювання, пакування та
)бгортання пляшок або іншої
гари; вогнегасники,
іульверизатори, машини
іароструминні та піскоструминні;
ірокладки (ДК 021:2015 55110000-8 - протипожежне,
рятувальне та захисне
>бладнання) - раструб, підставка

2210

800,00 (вісімсот грн., 00
коп.)

2210

700,00 (сімсот грн., 00 коп.)

2210

1200,00 (одна тисяча двісті
грн., 00 коп.)

2210

880,00 (вісімсот вісімдесят
грн., 00 коп.)

2210

510,00 (п'ятсот десять грн.,
00 коп.)

-

Серпень 2016

Вартість без ПДВ

-

Серпень 2016

Вартість без ГІДІ і

-

Вересень 2016

Вартість без 1 ІДИ

-

Серпень 2016

Вартісіь без 1 ІДИ

-

Серпень 2016

Вартість без І ІДИ

іід вогнегасник
016-2010: 20.41.3 -мило,
асоби мийні та засоби для
іищення (ДК 021:2015 >9831200-8 - мийні засоби) ;асоби для чищення та мийні
;асоби
^К 016-2010: 32.99.1 'бори наголовні захисні; ручки
іля писання та олівці, дошки,
нтемпелі для датування,
шечатування та нумерування;
:трічки до друкарських машинок,
мтемпельні подушечки
ДК 021:2015 - 30192300-4 фарбувальна стрічка) фарбувальні стрічки
Сод ДК 016-2010- 17.23.1 іироби канцелярські, паперові
ДК 021:2015 -22800000-8 іапсрові чи картонні реєстраційні
курнали, бухгалтерські книги,
пвидкозшивачі, бланки та інші
іаперові канцелярські вироби)
нвидкозшивачі
Сод ДК 016-2010-25.99.2шроби з недорогоцінних металів,
нші (ДК 021:2015 -30197000-6ірібне канцелярське приладдя) •кріпки
Сод ДК 0 1 6 - 2 0 1 0 - 2 2 . 2 9 . 2 їироби пластмасові інші (ДК
>21:2015- 19520000-7їластмасові вироби) нформаційний стенд

ісього

2210

2000,00 (дві тисячі грн., 00
коп.)

-

Серпень 2016

Вартість з ПДВ

-

Вересень 2016

Вартість без 1ІДВ

2210

170,00 (сто сімдесят грн., 00
коп.)

2210

1600,00 (одна тисяча шістсот
грн., 00 коп.)

-

Листопад 2016

Вартість без ПДВ

2210

300,00 (триста грн., 00 коп.)

-

Серпень 2016

Вартість без ПДВ

2210

150,00 (сто п'ятдесят грн.,
00 коп.)

-

Серпень 2016

Вартість без 1 ІДВ

2210

23128,00

Код ДК 016:2010 - 61.10.1 послуги щодо передання даних і
повідомлень (код ДК 021:2015 64210000-1 - послуги
телефонного зв'язку та передачі
даних) - телекомунікаційні
послуги (Укртелеком)
Код ДК 0 1 6 - 2 0 1 0 - 3 8 . 1 1 . 6 послуги підприємств щодо
перевезення безпечних відходів
(ДК 021:2015 - 90512000-9 послуги з перевезення сміття) вивезення твердих побутових
відходів
КодДК 016:2010-95.11.1 ремонтування
комп'ютерів
і
периферійного устаткування
(ДК 021:2015 50300000-8 Ремонт,
технічне обслуговування
персональних комп'ютерів,
офісного, телекомунікаційного та
аудіовізуального обладнання, а
також супутні послуги) - послуги
з заправки картріджів, ремонту
компьютерної техніки
Код ДК 016-2010 - 85.59.1 послуги освітянські, інші (ДК
021:2015 - 80500000-9 - навчальні
послуги) - навчання з питань
охорони праці
Код ДК 016:2010-35.11.1 енергія електрична (код ДК
021:2015 - 65300000-6 - розподіл
електричної енергії та супутні
послуги) - послуги з приєднання
електроустановки певної
потужності

2240

5467,74 (п'ять тисяч
чотириста шістдесят сім
гривень, 74 коп.)

2240

490,36 (чотириста дев'яносто
грн., 36 коп.)

2240

9115,70 (дев'ять тисяч сто
п'ятнадцять грн., 70 коп.)

2240

700,00 (сімсот грн., 00 коп)

2240

25500,00 (двадцять п'ять
тисяч п'ятсот грн., 00 коп. )

-

Серпень 2016

Вартість з ПДВ

-

Серпень 2016

Вар гість з ІІДВ

-

Серпень 2016

Вартість без ПДВ

-

Жовтень 2016

Вартість з ПДВ

-

Серпень 2016

Вартість з ПДВ

2240

Всього

41273,80

Код ДК 016-2010-35.30.1 - пара
та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (код ДК 021:2015 09323000-9 - централізоване
опалення; централізоване
постачання теплової енергії) послуги з теплопостачання

2271

Всього

2271

22836,54

Код ДК 016-2010 - 36.00.2 Обробляння та розподілення води
трубопроводами (Код ДК
021:2015 - 65100000-4 - послуги з
розподілу води та супутні
послуги) - водопостачання та
водовідведення

2272

2256,82
(дві тисячі двісті п'ятдесят
шість грн. 82 коп.)

Всього

2272

2256,82

Код ДК 016:2010-35.11.1 енергія електрична (код ДК
021:2015-09310000-5електрична енергія) - послуги з
постачання електричної енергії

2273

31024,50 (тридцять одна
тисяча двадцять чотири грн.,
50 коп.)

Всього

2273

31024,50

і
22836,54 (двадцять дві тисячі
вісімсот тридцять шість грн.,
54 коп.)

-

Листопад 2016

Вартість з ПДВ

-

Серпень 2016

Вартість з ГІДИ

-

Серпень 2016

Вартість з ГІДИ

Затверджений рішенням тендерного комітету від 15.08.2016 № 2
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Секретар тендерного комітету
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З.В.Броднікова
(ініціали та прізвище)

М. п.
І.В.Трохіна
(ініціали та прізвище)

