Додаток до річного плану
закупівель на 2016 рік
Апеляційний суд Харківської області - 02894131
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

1
08.93.1 Сіль і чистий хлорид натрію; вода
морська та сольові розчини (ДК 021:2015
14430000-4 Випарена сіль і чистий хлорид
натрію); (ДК 016:2010 08.93.10-00.00, сіль)

2
2210

3
430,00 грн.
(чотириста
тридцять грн. 00
коп.)

4

10.84.3 Сіль харчова; (ДК 021:2015
14400000-5 Сіль і чистий хлорід натрію)

2210

540,00 грн.
(п'ятсот сорок
грн. 00 коп.)

13.20.1 Тканини (крім спеціальних полотен)
з натуральних волокон, крім бавовняних;
(ДК 021:2015 39525800-6 Ганчірки для
прибирання); (ДК 016:2010 13.20.19-00.00
Тканина для миття підлоги')
13.92.2 Вироби текстильні готові, інші; (ДК
021:2015 19640000-4 Поліетиленові мішки
та пакети для сміття); (ДК 016:2010 13.92.2175.00 пакети для сміття)

2210

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

2210

2980,00 грн. (дві
тисячі дев'ятсот
вісімдесят грн.
00 коп.)

13.94.1 Мотузки, канати, шпагат і сіткове
полотно, крім відходів% (ДК 021:2015
39541140-9 шпагати); (ДК 016:2010
19.94.11-60.00 шпагат)

2210

3375,00 грн.
(трит тисячі
триста сімдесят
п'ять грн. 00
коп.)

14.12.3 Одяг робочий, інший; (ДК 021:2015
18110000-3 Формений одяг); (ДК 016:2010
14.12.30-13.00, 14.12.30-33.00 мантії
суддівські)

2210

111208,00 грн.
(сто одинадцять
тисяч двісті
вісім грн. 00

14.92.2 Одяг дитячий, одяг інший та
аксесуари одягу інші, з текстильного
полотна, крім трикотажних" (ДК 021:2015
18424000-7 Рукавички); (ДК 016:2010
14.92.23-70.00 Рукавички)

2210

8472,00 грн.
(вісім тисяч
чотириста
сімдесят дві грн.
00 коп.)

16.23.1 Вироби столярні та теслярські (крім
складаних будівель), з деревини;( ДК
021:2015 44191000-5 деревяні
конструкційні матеріали р ізн і); (ДК
016:2010 16.23.19-00.00 трибуна)

2210

4972,00 грн.
(чотири тисячі
дев'ятсот
сімдесят дві грн.
00 коп.)

16.23.1 Вироби столярні та теслярські (крім
складаних будівель), з деревини;( ДК
021:2015 35821100-6 флагштоки); (ДК
016:2010 16.23.19-00.00 тумба під прапор)

2210

2796,00 грн. (дві
тисячі сімсот
дев'яносто шість
грн. 00 коп.)

Орієнтований
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Примітка

6

' 16.23.1 Вироби столярні та теслярські (крім
складаних будівель), з деревини;( ДК
021:2015 442212211-7 Дверні коробки); (ДК
016:2010 16.23.11-10.00 дверні коробки)

2210

14004,00 грн.
(чотирнадцять
тисяч чотири
грн. 00 коп.)

16.23.1 Вироби столярні та теслярські (крім
складаних будівель), з деревини;( ДК
021:2015 44220000-8 Столярні вироби); (ДК
016:2010 16.23.19-00.00 брус сухий,
наличник)

2210

4266,72 грн.
(чотири тисячі
двісті шістдесят
шість грн. 72
коп.)

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої
продукції, інші (ДК 021:2015 друкована та
супутня продукція, марки 22410000-7); (ДК
016:2010 58.19.14-00.00 марки)

2210

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

17.12.4 Папір некрейдований ( папір для
друку 30197630-1 ); ( папір, ДК 016:2010
17.12.42-40.00.00)

2210

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові ( ДК
021:2015 коверти 30199230-1); (ДК 016:2010
17.23.12-30.00.00 конверти)

2210

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові; ( ДК
021:2015 22800000-8 Паперові чи картонні
реєстраційні журнали, бухгалтерські книги,
швидкозшивачі, бланки та інші паперові
канцелярські вироби); (ДК 016:2010 17.23.13
13.0 журнали, бланки)

2210

192400,00 грн.
(сто девяносто
дві тисячі
чотириста грн.
00 коп.1
99000,00 грн.
(дев'яносто
дев'ять тисяч
гпн. 00 коп.ї
100300,00 (сто
тисяч триста
грн. 00 коп.)

58.14.1 Журнали та періодичні видання
друковані; (ДК 021:2015 22200000-2 Газети,
періодичні спеціалізовані та інші періодичні
видання і журнали);(ДК 016-2010 58.14.1200.00)

2210

10900,00 грн.
(десять тисяч
дев'ятсот грн. 00
коп.)

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні; (ДК 021:2015 09132000-3,
бензин); ( бензин моторний; ДК 016:2010
19.20.21-00.00)

2210

82900,00 грн.
(вісімдесят дві
тисячі дев'ятсот
грн. 00 коп.0

20.16.3 Полімери вінілхлориду чи інших
галогенованих олефінів, у первинних
формах; (ДК 021:2015 44192100-3
полівініхлоридні пінопласти); (ДК 016:2010
20.16.30-10.00 пластилин)

2210

119,70 грн. (сто
дев'ятнадцять
грн. 70 коп.)

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні
продукти; (ДК 021:2015 24455000-8
Дизенфікційні засоби); (ДК 016:2010
20.20.14-30.00 белизна)

2210

3600,00 грн.
(три тисячі
шістсот грн. 00
коп.)

20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів;
(ДК 021:2015 44810000-1 Фарби); (ДК
016:2010 20.30.11-50.00 фарба)

2210

6328,80 грн.
(шість тисяч
триста двадцять
вісім грн. 80
коп.)

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з
ними продукція; барвники художні та
друкарські чорнила; (ДК 021:2015 448100001 Фарби); (ДК 016:2010 20.30.24-70.00
і
фарба)

2210

6016,00 грн.
(шість тисяч
шістнадцять
грн. 00 коп.)

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для
чищення; (ДК 021:2015 39831000-6 Засоби
для прання та миття); (ДК 016:2010 20.41.31
20.00 мило)

2210

3127,60 грн.
(три тисячі сто
двадцять сім
грн. 60 коп.)

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для
чищення; (ДК 021:2015 39831240-0 Засоби
для чищення); (ДК 016:2010 20.41.32-50.00
зпсоби для чищення)

2210

24220, 00
(двадцять
чотири тисячі
двісті двадцять
грн. 00 коп.)

20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші
засоби для чищення; (ДК 021:2015 398330000 Протипилові засоби, 39811000-0 Засоби
для ароматизації та дезодорування
приміщень); (ДК 016:2010 20.41.44-00.00
засоби чищення)

2210

12649,00 грн.
(дванадцять
тисяч шістсот
сорок дев'ять
грн. 00 коп.)

20.52.1 Клеї; (ДК 021:2015 24910000-6 Клеї)
; (ДК 016:2010 20.52.10-80.00 клеї)

2210

5249,50 грн.
(п'ять тисяч
двісті сорок
дев'ять грн. 50
коп.)

20.60.1 Волокна синтетичні; (ДК 021:2015
19442000-6 Синтетичні нитки); (ДК
016:2010 20.60.13-10.00 нитки)

2210

2862,50 грн. (дві
тисячі вісімсот
шістдесят дві
грн. 50 коп.)

22.19.3 Труби, трубки та шланги з
вулканізованої гуми (крім виготовлених з
твердої гуми); (ДК 021:2015 44165100-5
Шланги); (ДК 016:2010 22.19.30-55.00
шланги)

2210

1100,00 грн.
(одна тисяча сто
грн. 00 коп.)

22.21.2 Труби, трубки, шланги та фітинги до
них пластмасові; (ДК 021:2015 44165200-6
Стояки, 44530000-4 Крипільні деталі); (ДК
016:2010 22.21.29-70.00 кріплення д/бочка,
стойка)

2210

1940,00 грн.
(одна тисяча
дев'ятсот сорок
грн. 00 коп.)

22.21.2 Труби, трубки, шланги та фітинги до
них пластмасові; (ДК 021:2015 44163100-1
Труби, 44167300-1 Коліна, трійники та
арматура до труб); (ДК 016:2010 22.21.2153.00 труби)

2210

3897,60 грн.
(три тисячі
вісімсот
дев'яносто сім
грн. 60 коп)

22.23.1 Вироби пластмасові для
будівництва; лінолеум і покриви на підлогу,
тверді, не пластикові; (ДК 021:2015
44411740-3 Унітази, 44411300-7
Умивальники); (ДК 016:2010 22.23.12-50.00
ванни, умивальники)

2210

4838,40 грн.
(чотири тисячі
вісімсот
тридцять вісім
грн. 00 коп.)

'

22.23.1 Вироби пластмасові для
будівництва; лінолеум і покриви на підлогу,
тверді, не пластикові; (ДК 021:2015
44322400-7 Кабельні хомути, 44530000-4
Крипильні деталі); (ДК 016:2010 22.23.1950.00 хомут, нейлон, дюбель )

2210

6746,00 грн.
(шість тисяч
сімсот сорок
шість грн. 00
коп.)

22.23.1 Вироби пластмасові для
будівництва; лінолеум і покриви на підлогу,
тверді, не пластикові; (ДК 021:2015
44530000-4 Крипільнгі матеріали, 44425500ОПластикові вставки); (ДК 016:2010
22.23.19-50.00 кріплення)

2210

376,32 грн.
(триста сімдесят
шість грн. 32
коп.)

22.29.2 і! Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.;
(ДК 021:2015 39224330-0 Відра ); (ДК
016:2010 22.29.29-10.00 Відро)

2210

560,00 грн.
(п'ятсот
шістдесят грн.
00 коп.)

22.29.2 і! Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.;
(ДК 021:201530192930-9 ручки-коректори,
30192100-2 гумки, 39292500-0 лінійки,
22852000-7 теки, 30197210-1 текиреєстратори, 22851000-0 швидкозшивачі,
44424200-0 клейкі стрічки, 30197000-6
дрібне канцелярське приладдця, 30192700-8
канцлярське приладдя); (ДК 016:2010
22.29.29-10.00 точило, гумка, канцелярське
приладдя)
22.29.2 і! Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.;
(ДК 021:2015 31651000-4 Електроізоляційна
стрічка); (ДК 016:2010 22.29.22-30.00
ізоляційна стрічка)

2210

19119,00
грн.(дев'ятнадця
ть тисяч сто
дев'ятнадцять
грн. 00 коп.)

2210

492,00 грн.
(чотириста
дев'яносто дві
грн. 000 коп.

23.14.1 Скловолокно; (ДК 021:2015
44424200-0 Клейкі стрічки); (ДК 016:2010
23.14.11-50.00 серпнянка)

2210

225,60 грн.
(двісті двадцять
п'ять грн. 60
коп)

23.52.1 Вапно негашене, гашене та
гідравлічне; (ДК 021:2015 44921200-4
В апно); (ДК 016:2010 23.52.10-35.00 Вапно
(гашене))

2210

282,00 грн.
(двісті
вісімдесят дві
грн. 00 коп.)

23.61.1 Вироби з бетону для будівництва;
(ДК 021:2015 44111700-8 Кахель); (ДК
016:2010 23.61.11-50.00 плитка)

2210

8304,00 грн.
(вісім тисяч
триста чотири
грн. 00 коп.)

23.62.1 Вироби з гіпсу для будівництві; (ДК
021:2015 Листи будівельні); (ДК 016:2010
23.62.10-50.00 вологостійкий гіпсокартон)

2210

2748,00 грн. (дві
тисячі сімсот
сорок вісім грн.
00 коп.)

23.64.1 Розчини будівельні; (ДК 021:2015
44111800-9 розчини будівельні); (ДК
23.64.10-00.00 шпатлевка, грунт, затирка)

2210

6117,24 грн.
(шість тисяч сто
сімнадцять грн.
24 коп.)

23.91.1 Вироби абразивні; (ДК 021:2015
14810000-2 Абразивні вироби); (ДК
016:2010 23.91.11-20.00 круг отрізний)

2210

79,92 грн.
(сімдесят дев'ять
грн. 92 коп.)

23.91.1 Вироби абразивні; (ДК 021:2015
14812000-6 Абразивні порошок або зерно);
(ДК 016:2010 23.91.11-90.00 папір
наждачний)
23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші,
н. в. і. у.
(ДК 021:2015 44111520-2 Термоізоляційні
матеріали); (ДК 016:2010 23.99.19-30.00
мінеральна вата)

2210

500,00 грн.
(п'ятсот грн. 00
коп.)

2210

2462,40 грн. (дві
тисячі
чотириста
шістдесят дві
грн. 40 коп.)

24.20.4 Фітинги до труб чи трубок зі сталі,
не литі; (ДК 021:2015 44167300-1 Коліна,
трійники та арматура до труб, 44163240-1
трубні муфти); (ДК 016:2010 24.20.4 0-50.00
коліна, муфти)

2210

1497,60 грн.
(одна тисяча
чотириста
дев'яносто сім
грн. 60 коп.О

24.33.1 Профілі незамкнуті
холодносформовані чи оброблені в
холодному стані; (ДК 021:2015 44334000-0
Профілі); (ДК 016:2010 24.33.11-10.00
профілі)

2210

2452,94 грн. (дві
тисячі
чотириста
п'ятдесят дві
грн. 94 коп.)

24.33.1 Профілі незамкнуті
холодносформовані чи оброблені в
холодному стані; (ДК 021:2015 44212510-7
Кутові профілі); (ДК 016:2010 24.33.1150.00 перфокуток)

2210

128,64 грн. (сто
двадцять вісім
грн. 64 коп.)

25.71.1 Вироби ножові та столові прибори;
(ДК 021:2015 39241200-5 ножиці, 301973102 канцелярські ножи); (ДК 016:2010 25.71.11
75.00 ножи, 25.71.11-90.00 ножиці)

2210

25.72.1 Замки та завіси; (ДК 021:2015
44523200-4 монтажна арматура); (ДК
016:2010 25.72.14-60.00 динрейка)

2210

1278,00 грн.
(одна тисяча
двісті сімдесят
вісісм грн. 00
коп.)
49,50 грн. (соро
де'вять грн. 50
коп.)

25.73.3 інструменти ручні, інші(ДК 021:2015
31681000-3 Супутні товари до електричного
обладнання, 44512210-7 обтискні щипці):
(ДК 016:2010 25.73.30-77.00 індикатор,
обжимник)
25.73.4 Деталі змінні до ручних інструментів
з механічним урухомлювачем/приводом чи
без нього, або до верстатів; (ДК 021:2015
44512910-4 Свердла); (ДК 016:2010 25.73.4031.00 Свердла)

2210

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

2210

9349,12грн.
(дев'ять тисяч
триста сорок
дев'ять грн. 12
коп.)

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та
пружини; (ДК 021:2015 39227110-3 Швейні
голки);(ДК 016:2010 25.93.18-00.00 ігла,
шило)

2210

1440,00 грн.
(одна тисяча
чотириста сорок
грн. 00 коп.)

■ті

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та
пружини: (ДК 021:2015 44192200-4 Цвяхи):
(ДК 016:2010 25.93.14-80.00 цвяхи)

2210

762,00 грн.
(сімсот
шістдесят дві
грн. 00 коп.)

25.94.1 Вироби кріпильні та ґвинтонарізні;
(ДК 021:2015 44531000-1 Крипільні деталі з
наріззю, 44531100-2 шурупи, 44531300-4
саморізи); (ДК 016:2010 25.94.11-87.00 ,
шурупи, саморізи)

2210

1494,50 грн.
(одна тисяча
чотириста
дев'яносто
чотири т грн. 50
коп.)

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів,
інші; (ДК 021:2015 4420000-2 Конструкційні
фироби): (ДК 016:2010 25.99.2-49.00 перила)

2210

7992,00 грн.
(сім тисяч
дев'ятсот
дев'яносто дві
грн. 00 коп.)

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів,
інші; (ДК 021:2015 30192000-1 Офісне
приладдя); (ДК 016:2010 25.99.23-70.00
затискач для паперу, діркопробивач,
степлер)

2210

10838,60 грн.
(десять тисяч
вісімсот
тридцять вісім
грн. 60 коп.)

26.12.2 Карти звукові, відеокарти, мережеві
карти та подібні карти до машин
автоматичного обробляння інформації; (ДК
021:2015 30237134-7 Графічні
акселератори); (ДК 016:2010 26.12.20-00.00
відеокарти)

2210

14120,00 грн.
(чотирнадцять
тисяч сто
двадцять грн. 00
коп.)

26.12.3 Картки з убудованою мікросхемою
("зтагґ'-картки); (ДК 021:2015 30162000-2
Смарт-картки); (ДК 016:2010 26.12.30-00.00
смарт- карти)

2210

600,00 грн.
(шістсот грн. 00
коп.)

26.20.2 Блоки пам'яті та інші
запам'ятовувальні пристрої; (ДК 021:2015
30233100-2 Комп'ютерні запам'ятовувальні
пристроі); (ДК 016:2010 26.20.21-00.00
оперативна пам'ять)

2210

42769,00 грн.
(сорок дві
тисячі сімсот
шістдесят
дев'ять тисяч

26.20.4 Частини та приладдя до
обчислювальних машин: (ДК 021:2015
30237200-1 Комгаотернні аксесуари): (ДК
016:2010 26.20.40-00.00 подовжувач ІІБВ)

2210

772,00 грн.
(сімсот сімдесят
дві грн. 00 коп.)

26.20.4 Частини та приладдя до
обчислювальних машин: (ДК 021:2015
30233153-8 Пристрої для читання та/або
запису компакт-дисків (СБ) та
універсальних цифрових дисків (ОУБ));
(ДК 016:2010 26.20.40-00.00 приводи)

2210

30100,00 грн.
(тридцять тисяч
сто грн. 00 коп.)

V

26.30.2 Апаратура електрична для
проводового телефонного чи телеграфного
зв'язку; відеофони; (ДК 021:2015 32413100-2
Маршрутизатори); (ДК 016:2010 26.30.2370.00 маршрутизатори)

2210

3296,00 грн.
(три тисячі
двісті дев'яносто
шість грн. 00
коп.)

26.30.2 Апаратура електрична для
проводового телефонного чи телеграфного
зв'язку; відеофони; (ДК 021:2015 32546100-3
Цифрові комутатори); (ДК 016:2010 26.30.23
70,00 комутатори)

2210

1160,00 грн.
(одна тисяча сто
шістдесят грн.
00 коп.)

27.11.5 Елементи баластні до розрядних
ламп або трубок; перетворювачі статичні;
дроселі та котушки індуктивності, інші; (ДК
021:2015 31157000-1 Індуктивні котушки) ;
(ДК 016:2010 27.11.50-80.00 дроселі)

2210

1455,0 грн.
(одна тисяча
чотириста
п'ятдесят п'ять
грн. 00 коп.)

27.11.5 Елементи баластні до розрядних
ламп або трубок; перетворювачі статичні;
дроселі та котушки індуктивності, інші; (ДК
021:2015 31154000-0 Джерела
безперебійного живлення); (ДК 016:2010
27.11.50-40.00 джерела безперебійного
живлення)

2210

109440,00 грн.
(сто дев'ять
тисяч чотириста
сорок грн. 00
коп.)

27.12.2 Апаратура електрична для комутації
чи захисту електричних кіл, на напругу не
більше ніж 1000 В; (ДК 021:2015 312141402 Вимикачі світла): (ДК 016:2010 27.12.2230.00 Вимикач)

2210

84,00 грн.
(вісімдесят
чотири грн. 00
коп.)

27.12.2 Апаратура електрична для комутації
чи захисту електричних кіл, на напругу не
більше ніж 1000 В; (ДК 021:2015 312113104 Автоматичні вимикачі): (ДК 016:2010
27.12.22-30.00 Вимикачі)30.00 Вимикач)

2210

9190,00 грн.
(дев'ять тисяч
сто дев'яносто
грн. 00 коп.)

27.20.1 Елементи первинні, первинні батареї
та частини до них; (ДК 021:2015 31440000-2
Акумуляторні батареї): (ДК 016:2010
27.20.11-00.00 батареї)

2210

2880,00 грн. (дві
тисячі вісімсот
вісімдесят грн.
00 коп.)

27.33.1 Пристрої електромонтажні; (ДК
021:2015 31223000-5 Лампові патрони); (ДК
016:2010 27.33.12-00.00 патрони)

2210

2442,50 грн. (дві
тисячі
чотириста сорок
дві грн. 50 коп.)

27.40.1 Лампи розжарювання та
газорозрядні електричні; лампи дугові; (ДК
021:2015 31532110-8 люмінісцентні
трубчасті лампочки); (ДК 016:2010 27.40.1530.00 Лампи люмінісценті)

2210

14875,00 грн.
(чотирнадцять
тисяч вісімсот
сімдесят п'ять
грн. 00 коп.)

27.40.1 Лампи розжарювання та
газорозрядні електричні; лампи дугові; (ДК
021:2015 31531000-7 Лампи); (ДК 016:2010
27.40.12-93.00 ел. лампи)

2210

31087,50 грн.
(тридцять одна
тисяча
вісімдесят сім
грн. 50 коп.)

•ті

27.40.3 Лампи та світильники, інші; (ДК
021:2015 3152000-4 Світильники); (ДК
016:2010 світильник)

2210

2088,00 грн. (дві
тисячі
вісімдесят вісім
грн. 00 коп.)

28.14.1 Крани, вентилі, клапани та подібні
вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн
і подібних виробів; (ДК 021:2015 411230006 Крани, вентилі, клапани); (ДК 016:2010
28.14.12-35.00 кпан шаоівии)
28.14.1 Крани, вентилі, клапани та подібні
вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн
і подібних виробів; (ДК 021:2015 444111005 Водопроводні крани); (ДК 016:2010
28.14.12-33.00 змішувач для умивальника)

2210

740,00 грн.
(сімсот сорок
грн. 00 коп.)

2210

14580,00 грн.
(чотирнадцять
тисяч п'ятсот
вісімдесят грн.
00 коп.)

2210

200,00 грн.
(двісті грн. 00
коп.)

2210

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

2210

8000,00 грн.
(вісім тисяч грн.
00 коп.)

2210

100164,00 грн.
(сто тисяч сто
шістдесят
чотири грн. 00

2210

61368,00 грн.
(шістдесят одна
тисяча триста
шістдесят вісім
гпн. 00 коп.ї
920,00 грн.
(дев'ятсот
двадцять грн. 00
коп.)

28.14.2 Частини кранів, клапанів і подібних
виробів; (ДК 021:2015 42132200-5 Частини
кранів); (ДК 016:2010 28.14.20-00.00
аепатоп)
28.24.1 Інструмент електромеханічний для
роботи однією рукою; інструмент ручний
портативний із силовим
урухомлювачем/приводом, інший; (ДК
021:2015 42652000-1 електромеханічні ручні
інструменти); (ДК 016:2010 28.24.11-90.00
електполобзик)
29.31.2 Устатковання електричне, інше, до
моторних транспортних засобів і його
частини
; (ДК 021:2016 3161220-1 Стартери); (ДК
016:2010 29.31.22-30.00 стаптепиї
31.00.1 Меблі для сидіння та їхні частини;
(ДК 021:2015 39110000-6 Сидіння, стільці та
супутні вироби і частини до них); (ДК
016:2010 31.00.13-00.00 стілець, крісла для
учасників с у п о в о г о rmouecvl
31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для
підприємств торгівлі; (ДК 021:2015
39130000-2 офісні меблі); (ДК 016:2010
31.01.12-00.00 стіл для учасниуів судового
процесу)
32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для
писання та олівці, дошки, штемпелі для
датування, опечатування та нумерування;
стрічки до друкарських машинок,
штемпельні подушечки; (ДК 021:2015
30192153-8, штампи); (ДК 016:2010 32.99.16
30.00, штампи)
32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для
писання та олівці, дошки, штемпелі для
датування, опечатування та нумерування;
стрічки до друкарських машинок,
штемпельні подушечки; (ДК 021:2015
30912130-1 олівці, 30192125-3 маркери,
30192121-5 кулькові ручки)); (ДК 016:2010
32.99.12-10.00 ручки, 32.99.12-50.00 олівці)

КОП.1

2210

2210

8246,25 грн.
(вісім тисяч
двісті сорок
шість грн. 00
коп.)

У

/

і /

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й
електричні, інші; (ДК 021:2015 31310000-2;
Мережеві кабелі); (ДК 016:2010 27.32.1130.00, мереживий фільтр, провод)

2210

7061,52 грн.
(сім тисяч
шістдесят одна
грн. 52 коп.)

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й
електричні, інші; (ДК 021:2015 31310000-2;
Мережеві кабелі, 32551500-5 Телефонні
кабелі); (ДК 016:2010 27.32.11-30.00, кабель,
проводи)

2210

6035,50 грн.
(шість тисяч
тридцять п'ять
грн. 50 коп.)

26.80.1 Носії інформаційні магнітні й
оптичні; ( ДК 021:2015 30234300-1 Компактдиски (СБ)); (ДК 016:2010 26.80.11-00.00,
диски)

2210

105500,00 грн.
(сто п'ять тисяч
п'ятсот грн. 00
коп.)

26.80.1 Носії інформаційні магнітні й
оптичні; ( ДК 021:2015 30234000-8 носії
інформаційні); (ДК 016:2010 26.80.13-00.00,
флеш-пам'ять

2210

3900,70 грн.
(три тисячі
дев'ятсот грн. 70
коп.)

28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та
частини до них; (ДК 021:2015 30125100-2
Картриджы з тонером); (ДК 016:2010
28.23.25-00.00 Картриджі)

2210

103600,00 грн.
(сто три тисячі
шістсот грн. 00
коп.О

28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та
частини до них; (ДК 021:2015 30121100-4
Фотокопіювальні пристрої); (ДК 016:2010
28.23.21-00.00 Сканери)

2210

14980,00 грн.
(чотирнадцять
тисяч дев'ятсот
вісімдесят грн.
00 коп.)

32.91.1 Мітли та щітки; (ДК 021:2015
39224300-1 Мітли, щітки та інше
прибиральне приладдя); (ДК 016:2010
32.91.11-10.00 віник)

2210

3400,00 грн.
(три тисячі
чотириста грн.
00 коп.)

32.91.1 Мітли та щітки; (ДК 021:2015
39224100-9 Мітли); (ДК 016:2010 32.91.1110.00 мітли)

2210

1800,00 грн.
(одна тисяча
вісімсот грн. 00
коп.)

32.91.1 Мітли та щітки; (ДК 021:2015
392242210-3 Пензлі для фарбування); (ДК
016:2010 32.91.12-50.00 пензлі, валик)

2210

697,44 грн.
(шістсот
дев'яносто сім
грн. 44 коп.)

33.12.1 Ремонтування та технічне
обслуговування машин загальної
призначеності; (ДК 021:2015 50410000-2
Послуги з ремонту і технічного
обслуговування вимірювальних,
випробувальних і контрольних приладів) ;
(ДК 016:2010 33.12.19-00.00, ремонт
маркувальної машини)

2240

3198,00 грн.
(три тисячі сто
девяносто вісім
грн. 00 коп.)

у

33.13.1 Ремонтування та технічне
обслуговування електронного й оптичного
устатковання; (ДК 021:2015 50334000-5
Послуги з ремонту і технічного
обслуговування обладнання ліній
телефонного зв’язку); (ДК 016:2010 33.13.1900.00 технобслуговування УАТС)

2240

8280,00 грн.
(вісім тисяч
двісті вісімдесят
грн. 00 коп.)

38.11.2 Збирання безпечних відходів,
непридатних для вторинного
використовування; (ДК 021:2015 90512000-9
Послуги з перевезення сміття); (ДК 016:2010
38.11.21-00.00 вивіз сміття4)
58.14.2 Інтернет журнали та періодичні
інтернет видання; (ДК 021:2015 64216200-5
Електронні інформаційні послуги) ;(ДК
016:2010 58.14.20-00.00, інтернет журнали)

2240

13141,44 грн.
(тринадцять
тисяч сто сорок
одна грн. 44
коп.1
2581,20 грн. (дві
тисячі пятсот
вісімдесят одна
грн. 20 коп.)

58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії на
право користування програмним
забезпеченням ; (дк 021:2015 72268000-1
Послуги з постачання програмного
забезпечення); (дк 016:2010 58.29.20-00.00
Послуги щодо видання ліцензії на право
користування програмним забезпеченням)

2240

24000,00 грн.
(двадцять
чотири тисячі
грн. 00 коп.)

61.90.1 Послуги телекомунікаційні, інші;
(ДК 021:2015 72222300-0 Послуги у сфері
інформаційних технологій); (ДК 016:2010
61.90.10-00.00 Послуги телекомунікаційні,
інші)

2240

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

62.02.2 Послуги щодо консультування
стосовно систем і програмного
забезпечення; (ДК 021:2015 72200000-7
Послуги з програмування та консультаційні
послуги з питань програмного забезпечення
); (ДК 016:2010 62.02.20-00.00 Послуги
щодо консультування стосовно систем і
програмного забезпечення)

2240

57217,60 грн.
(п'ятдесят сім
тисяч двісті
сімнадцять грн.
60 коп.)

62.09.2 Послуги у сфері інформаційних
технологій і стосовно комп'ютерної техніки,
інші, н. в. і. у.; (ДК 021:2015 72500000-0
Послуги, пов’язані з комп’ютерними
технологіями); (ДК 016:2010 62.09.20-00.00
Послуги у сфері інформаційних технологій і
стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і.
у.)
63.99.1 Послуги інформаційні, інші, н. в. і.
у.; (ДК 02162015 72222100-8 Послуги зі
стратегічного аналізу інформаційних систем
або технологій); (ДК 016:2010 63.99.1000.00 інформаційні послуги)

2240

33800,00 грн.
(тридцять три
тисячі вісімсот
грн. 00 коп.О

2240

65262,00 грн
(шістдесят п'ять
тияс двісті
шістдесят дві
грн. 00 коп.)

2240

95.11.1 Ремонтування компютерів і
переферійного устаткування; (ДК 021:2015
50323000-5 технічне обслуговування
комп’ютерних та периферійних пристроїв);
(ДК 016:2010 95.11.10-00.00, ремонт
компютерів та переферійного устаткування)

2240

172500,00 грн.
(сто сімдесят дві
тисячі п'ятсот
грн. 00 коп.)

45.20.1 Технічне обслуговування та
ремонтування автомобілів і маловантажних
автотранспортних засобів; (ДК 021:2015
50112100-3 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування автомобілів); (ДК 016-2010
45.20.11-00.00 технічне обслуговування та
ремонт авторанспорту)

2240

38307,00 грн.
(тридцять вісім
тисяч триста сім
грн. 00 коп.)

53.20.1 Послуги поштові та кур'єрські, інші;
(ДК 021:2015 64100000-7 Поштові та
кур’єрські послуги); (ДК 016:2010 53.20.1900.00 Доставка кореспонденції, яка містить
відомості, що станговлять державну
таємницю)
58.29.3 Програмне забезпечення як
завантажні файли; (ДК 021:2015 79121100-9
Консультаційні послуги з питань авторських
прав на програмне забезпечення) ; (ДК
016:2010 58.29.31-00.00 Постачання пакетів
оновлення до ПЗ "M.E.Doc")

2240

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

2240

1380,00 грн.
(одна тисяча
триста
вісімдесят грн.
00 коп.)

61.90.1 Послуги телекомунікаційні, інші;
(ДК 0121:2015 642161100-7, послуги систем
електронного обміну даними); (ДК 016:2010
61.90.10-00.00, використання платного
сервісу)

2240

1080,00 грн.
(одна тисяча
вісімдесят грн.
00 коп.)

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і
повідомлень; (ДК 021:2015 64210000-1
Послуги телефонного зв’язку та передачі
даних); (ДК 016:2010 61.10.11-00.00
Послуги зв'язку)

2240

3600,00 грн.
(три тисячі
шістсот грн. 00
коп.)

62.01.1 Послуги щодо проектування та
розробляння у сфері інформаційних
технологій; (ДК 021:2015 72212000-4
Послуги з розробки прикладного
програмного забезпечення); (ДК 016:2010
62.01.12-00.00 програмне забезпечення)

2240

6000,00 грн.
(шість тися грн.
00 коп.)

63.99.1 Послуги інформаційні, інші, н. в. і.
у.; (ДК 02162015 7131900-7 експертні
послуги) ; (ДК 016:2010 63.99.10-00.00
інформаційні послуги)

2240

4500,00 грн.
(чотири тисячі
п'ятсот грн. 00
коп.)

65.12. 1 Послуги щодо страхування від
нещасних випадків і страхування здоров'я;
(ДК 021:2015 66512100-3 Послуги зі
страхування від нещасних випадків); (ДК
016:2010 65.12.11-00.00 страхування від
нещасних випадків)

'2240

367,20 грн.
(триста
шістдесят сім
грн. 20 коп.)

І

65.12.2 Послуги щодо страхування
автотранспорту; (ДК 021:2015 66514110-0
Послуги зі страхування транспортних
засобів); (ДК 016:2010 65.12.21-00.00
страхування автотранспорту)

2240

2820,18 грн. (дві
тисячі вісімсот
двадцять грн. 18
коп.)

65.12.4 Послуги щодо страхування майна від
пожежі та інших небезпек; (ДК 021:2015
66515200-5 Послуги зі страхування майна);
(ДК 016:2010 65.12.41-00.00 Послуги з
добровільного страхування майна)

2240

37125,00 грн.
(тридцять сім
тисяч сто
двадцять п'ять
грн. 00 коп.)

74.30.1 Послуги щодо письмового та усного
перекладів; (ДК 021:2015 79530000-1
Послуги з письмового перкладу); (ДК
016:2010 74.30.11-00.00 письмовий перклад)

2240

2000,00 грн. (дві
тисячі грн. ООк
оп.)

80.20.1 Послуги систем безпеки; (ДК
021:2015 72222300-0 Послуги у сфері
інформаційних технологій)

2240

17000,00 грн.
(сімнадцять
тисяч грн. 00
коп.)

37.00.1 Послуги каналізаційні; (ДК 021:2015
90400000-1 Послуги у сфері
водовідведення); (ДК 016-2010 37.00.11ОО.ООПослуги центрального водовідведення)
2272
36.00.2 Обробляння та розподіляння води
трубопроводами; (ДК 021:2015 65111000-4
Розподіл питної води); (ДК 016:2010
36.00.20-00.00 Послкги центрального
водопостачання!
25.11.2 Вироби конструкційні металеві та
їхні частини; (ДК 021:2015 44212329-1
захисні грати); (ДК 016:2010 25.11.23-60.00
кабіна для підсудних)
23.11.1 Скло листове; (ДК 021:2015
14820000-5 Скло); (ДК 016:2010 23.11.1 150.00 скло)

2272

3110

3110

50000,00 грн.
(пятдесят тисяч
грн. 00 коп.)

75000,00 грн.
(сямдесят пять
тисяч грн. 00 коп.)
132600,00 грн.
(сто тридцять
дві тисячі
шістсот грн. 00
коп.)
66300,00 грн.
(шісдесят шість
тисяч триста
глн. 00 коп.ї

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.03. 2016

Заступник голови комітету з конкурсних торгів

О.А.Савченко
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів

І.А. Аркатова
(ініціали та прізвище)

