ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року №1106
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ
ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
ТТержаний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»,
37648431
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

1

2

Код 08.11.3 «Крейда та
некальцинований доломіт»

2210

Код 08.12.1 «Гравій та пісок»

2210

Код 13.92.1 «Вироби текстильні
готові для домашнього
господарства»

2210

Код 13.92.2 «Вироби текстильні
готові, інші»

2210

Код 13.93.1 «Килими та килимові
покриви»

2210

Код 14.19.1 «Одяг, дитячий,
спортивні костюми та інший одяг,
аксесуари та деталі одягу,
трикотажні»

2210

Код 16.21.1 «Фанера клеєна,
фанеровані панелі й подібні
вироби з шаруватої деревини;
плити деревностружкові й подібні
плити з деревини чи 3 інших
здерев'янілих матеріалів»

2210

Код 16.23.1 «Вироби столярні та
теслярські (крім складаних
будівель), з деревини»

2210

Код 17.12.7 «Папір і картон
оброблені»

2210

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі
3
421,68 грн.
(Чотириста
двадцять одна
гривня 68
копійок)
1741,00 грн.
(Одна тисяча
сімсот сорок
однїі гривня 00
копійок)
7400,00 грн. (Сім
тисяч чотириста
гривень 00
копійок)
315,00 грн.
(Триста
п'ятнадцять
гривень 00
копійок)
22600,25 грн.
(Двадцять дві
тисячі шістсот
гривень25
копійок)
760,00 грн.
(Сімсот
шістдесят
гривень 00
копійок)
12921,69 грн.
(Дванадцять
тисяч дев'ятсот
двадцять одна
гривня 69
копійок)
150,00 грн. (Сто
п'ятдесят
гривень 00
копійок)
3372,11 грн. (Три
тисячі триста
сімдесят дві

Орієнтовний
початок
Процедура
проведення
закупівлі
процедури
закупівлі
4
5

•

Примітки

6

Код 17.21.1 «Папір і картон
гофровані, паперова й картонна
тара»

2210

Код 17.22.1 «Папір побутовий і
туалетний та паперова продукція»

2210

Код 17.23.1 «Вироби канцелярські,
паперові»

2210

Код 17.24.1 «Шпалери»

2210

Код 19.20.2 «Паливо рідинне та
газ; оливи мастильні»

2210

Код 20.30.1 «Фарби та лаки на
основі полімерів»

2210

Код 20.30.2 «Фарби та лаки, інші,
та пов'язана з ними продукція;
барвники художні та друкарські
чорнила»

2210

Код 20.41.3 «Мило, засоби мийні
та засоби для чищення»

2210

Код 20.52.1 «Клеї»

2210

Код 22.19.6 «Предмети одягу та
аксесуари одягу з вулканізованої
гуми (крім виготовлених з твердої
гуми)»
Код 22.19.7 «Вироби з
вулканізованої гуми, н. в. і. у.;
гума тверда; вироби з твердої
гуми»

2210

2210

Код 22.21.2 «Труби, трубки,
шланги та фітинги до них
пластмасові»

2210

Код 22.22.1 «Тара пластмасова»

2210

Код 22.23.1 «Вироби пластмасові
для будівництва; лінолеум і
покриви на підлогу, тверді, не
пластикові»

2210

гривні 11
копійок)
280,00 грн.
(Двісті вісімдесят
гривень 00
копійок)
114,40 грн. (Сто
чотирнадцять
гривень 40
копійок)
3937,32 грн. (Три
тисячі дев'ятсот
тридцять сім
гривень 32
копійки)
1334,90 грн.
(Одна тисяча
триста тридцять
чотири гривні 90
копійок)
1251,68 грн.
(Одна тисяча
двісті п'ятдесят
одна гривня 68
копійок)
4545,90 грн.
(Чотири тисячі
п'ятсот сорок
п'ять гривень 90
копійок)
20697,00 грн.
(Двадцять тисяч
шістсот
дев'яносто сім
гривень 00
копійок)
4329,20 грн.
(Чотири тисячі
триста двадцять
дев'ять гривень
20 копійок)
893,88 грн.
(Вісімсот
дев'яносто три
гривні 88
копійок)
100,00 грн. (Сто
гривень 00
копійок)
15,00 грн.
(П'ятнадцять
гривень 00
копійок)
573,26 грн.
(П'ятсот сімдесят
три гривні 26
копійок)
60,00 грн.
(Шістдесят
гривень 00
копійок)
28905,25 грн.
(Двадцять вісім
тисяч дев'ятсот
п'ять гривень 25

Код 22.29.2 «Вироби пластмасові
інші, н. в. і. у.»

2210

Код 23.14.1 «Скловолокно»

2210

Код 23.19.1 «Скло напівоброблене,
інше»

2210

Код 23.20.1 «Вироби вогнетривкі»

2210

Код 23.42.1 «Вироби санітарнотехнічні керамічні»

2210

Код 23.52.1 «Вапно негашене,
гашене та гідравлічне»

2210

Код 23.62.1 «Вироби з гіпсу для
будівництві»

2210

Код 23.91.1 «Вироби абразивні»

2210

Код 25.11.2 «Вироби
конструкційні металеві та їхні
частини»

2210

Код 25.12.1 «Двері, вікна й рами
до них і пороги до дверей
металеві»

2210

Код 25.71.1 «Вироби ножові та
столові прибори»

2210

Код 25.72.1 «Замки та завіси»

2210

Код 25.73.1 «Інструменти ручні
для використання в сільському
господарстві, садівництві чи

2210

копійок)
6902,76 грн.
(Шість тисяч
дев'ятсот дві
гривні 76
копійок)
595,80 грн.
(П'ятсот
дев'яносто п'ять
гривень 80
копійок)
11637,80 грн.
(Одинадцять
тисяч шістсот
тридцять сім
гривень 80
копійок)
8395,22 грн.
(Вісім тисяч
триста
дев'яносто п'ять
гривень 22
копійки)
485,00 грн.
(Чотириста
вісімдесят п'ять
гривень 00
копійок)
98,00 грн.
(Дев'яносто вісім
гривень 00
конійок)
1460,42 грн.
(Одна тисяча
чотириста
шістдесят
гривень 42
копійки)
52,00 грн.
(П'ятдесят дві
гривні 00
копійок)
17315,80 грн.
(Сімнадцять
тисяч триста
п'ятнадцять
гривень 80
копійок)
59406,64 грн.
(П'ятдесят
дев'ять тисяч
чотириста шість
гривень 64
копійки)
11,28 грн.
(Одинадцять
гривень 28
копійок)
2352,45 грн. (Дві
тисячі триста
п'ятдесят дві
гривні 45
копійок)
109,00 грн. (Сто
дев'ять гривень
00 копійок)

•

лісовому господарстві»
Код 25.73.3 «Інструменти ручні,
інші»

2210

Код 25.93.1 «Вироби з дроту,
ланцюги та пружини»

2210

Код 25.99.1 «Вироби для ванн і
кухні, металеві»

2210

Код 25.99.2 «Вироби з
недорогоцінних металів, інші»

2210

Код 26.30.5 «Прилади охоронної
та пожежної сигналізації й подібна
апаратура»

2210

Код 26.51.6 «Інструменти та
прилади вимірювальні, контрольні
та випробовувальні, інші»

2210

Код 27.32.1 «Проводи та кабелі
електронні й електричні, інші»

2210

Код 27.33.1 «Пристрої
електромонтажні»

2210

Код 27.40.1 «Лампи розжарювання
та газорозрядні електричні; лампи
дугові»

2210

Код 27.40.3 «Лампи та
світильники, інші»

2210

Код 28.24.1 «Машини
електромеханічні для підрізання
живої огорожі та підстригання
газонів»

2210

Код 28.29.2 «Устатковання для
миття, наповнювання, пакування
та обгортання пляшок або іншої
тари; вогнегасники,
пульверизатори, машини
пароструминні та піскоструминні;
прокладки»
Код 29.31.2 «Устатковання
електричне, інше, до моторних
транспортних засобів і його
частини»
Код 31.00.1 «Меблі для сидіння та
їхні частини»

2210

2210

2210

1106,00 грн.
(Одна тисяча сто
шість гривень 00
копійок)
771,90 грн.
(Сімсот сімдесят
одна гривня 90
копійок)
50,00 грн.
(П'ятдесят
гривень 00
копійок)
8113,03 грн.
(Вісім тисяч сто
тринадцять
гривень 03
копійки)
680,00 грн.
(Шістсот
вісімдесят
гривень 00
копійок)
3000,00 грн. (Три
тисячі гривень 00
копійок)
567,00 грн.
(П'ятсот
шістдесят сім
гривень 00
копійок)
4659,93 грн.
(Шість тисяч
шістсот
п'ятдесят дев'ять
гривень 93
копійки)
6679,10 грн.
(Шість тисяч
шістсот сімдесят
дев'ять гривень
10 копійок)
6823,00 грн.
(Шість тисяч
вісімсот двадцять
три гривні 00
копійок)
2767,00 грн. (Дві
тисячі сімсот
шістдесят сім
гривень 00
копійок)

700,00 грн.
(Сімсот гривень
00 копійок)

50,00 грн.
(П'ятдесят
гривень 00
копійок)
256,74 грн.
(Двісті п'ятдесят
шість гривень 74

\

,

Код 31.03.1 «Матраци»

2210

Код 32.91.1 «Мітли та щітки»

2210

Код 32 99.1 «Убори наголовні
захисні; ручки для писання та
олівці, дошки, штемпелі для
датування, опечатування та
нумерування; стрічки до
друкарських машинок, штемпельні
подушечки»

2210

Код 58.11.1 «Книжки друковані»

2210

Код 58.14.1 «Журнали та
періодичні видання друковані»

2210

Код 58.19.1 «Послуги щодо
видавання друкованої продукції,
інші»

2210

Компенсація для придбання одягу,
взуття, м'якого інвентаря і
обладнання

2210

Код 21.20.2 «Препарати
фармацевтичні, інші»

2220

Код 17.22.1 «Папір побутовий і
туалетний та паперова продукція»

2220

Код 32.50.1 «Інструменти і
прилади медичні, хірургічні та
стоматологічні»

2220

Код 22.19.6 «Предмети одягу та
аксесуари одягу з вулканізованої
гуми (крім виготовлених з твердої
ґуми)»

2220

Код 22.22.1 «Тара пластмасова»

2220

Код 21.20.1 «Ліки»

2220

Код 21.10.1 «Кислота саліцилова,
о-ацетилсаліцилова кислота, їхні
солі та естери»

2220

копійки)
3150,00 грн. (Три
тисячі сто
п'ятдесят
гривень 00
копійок)
1682,00 грн.
(Одна тисяча
шістсот
вісімдесят дві
гривні 00
копійок)

109,86 грн. (Сто
дев'ять гривень
86 копійок)

212,00 грн.
(Двісті
дванадцять
гривень 00
копійок)
15000,00 грн.
(П'ятнадцять
тисяч гривень 00
копійок)
9940,00 грн.
(Дев'ять тисяч
дев'ятсот сорок
гривень 00
копійок)
22282,75 грн.
(Двадцять дві
тисячі двісті
вісімдесят дві
гривні 75
копійок)
429,80 грн.
(Чотириста
двадцять дев'ять
гривень 80
копійок)
200,00 грн.
(Двісті гривень
00 копійок)
87,00 грн.
(Вісімдесят сім
гривень 00
копійок)
83,75 грн.
(Вісімдесят три
гривні 75
копійок)
225,00 грн.
(Двісті двадцять
п'ять гривень 00
копійок)
7542,45 грн. (Сім
тисяч п'ятсот
сорок дві гривні
45 копійок)
30,00 грн.
(Тридцять
гривень 00

•

Код 20.13.2 «Елементи хімічні, н.
в. і. у.; кислоти та сполуки
неорганічні»

2220

Послуги з харчування

2230

Компенсація з харчування

2230

Код 38.11.1 «Збирання безпечних
відходів, придатних для
вторинного використовування»

2240

Код 43.29.1 «Роботи будівельномонтажні, інші»

2240

Код 43.32.1 «Роботи монтажні
столярні»

2240

Код 49.41.1 «Перевезення
вантажів дорожніми
транспортними засобами»
Код 52.24.1 «Послуги щодо
транспортного обробляння
вантажів»

2240
2240

Код 53.20.1 «Послуги поштові та
кур'єрські, інші»

2240

Код 55.20.1 «Послуги щодо
тимчасового розміщування під час
відпусток та інші послуги щодо
тимчасового розміщування»

2240

Код 58.12.1 «Довідники та списки
адресатів, друковані чи на
фізичних носіях»_______________

2240

Код 58.29.3 «Програмне
забезпечення як завантажні
файли»

2240

Код 61.10.1 «Послуги щодо
передавання даних і повідомлень»

2240

Код 61.10.4 «Послуги зв'язку
Інтернетом проводовими
мережами»

2240

Код 69.10.1 «Послуги юридичні»

2240

копійок)
160,00 грн. (Сто
шістдесят
гривень 00
копійок)
40000,00 грн.
(Сорок тисяч
гривень 00
копійок)
722878,00 грн.
(Сімсот двадцять
дві тисячі
вісімсот сімдесят
вісім гривень 00
копійок)
7000,00 грн. (Сім
тисяч гривень 00
копійок)
4699,95 грн.
(Чотири тисячі
шістсот
дев'яносто
дев'ять гривень
95 копійок)
122,00 грн. (Сто
двадцять дві
гривні 00
копійок)
2000,00 грн. (Дві
тисячі гривень 00
копійок)
1360,§5 грн.
(Одна тисяча
триста шістдесят
гривень 65
копійок)_______
1000,00 грн.
(Одна тисяча
гривень 00
копійок)
5775,00 грн.
(П'ять тисяч
сімсот сімдесят
п'ять гривень 00
копійок)
200,00 грн.
(Двісті гривень
00 копійок)
23628,00 грн.
(Двадцять три
тисячі шістсот
двадцять вісім
гривень 00
копійок)
7315,56 грн. (Сім
тисяч триста
п'ятнадцять
гривень 56
копійок)
2684,44 грн. (Дві
тисячі шістсот
вісімдесят
чотири гривні 44
копійки)
24000,00 грн.
(Двадцять

Код 74.90.2 «Послуги професійні,
технічні та комерційні, інші, н. в. і.
у.»

2240

Код 95.11.1 «Ремонтування
комп'ютерів і периферійного
устатковання»

2240

Код 96.09.1 «Послуги
індивідуальні інші, н. в. і. у.»

2240

Код 36.00.2 «Обробляння та
розподіляння води
трубопроводами»

2272

Код 35.13.1 «Розподіляння
електричної енергії»

2273

Код 58.11.1 «Книжки друковані»

3110

Код 26.51.6 «Інструменти та
прилади вимірювальні, контрольні
та випробовувальні, інші»

3110

чотири тисячі
гривень 00
копійок)
16172,60
грн.
(Шістнадцять
тисяч сто
сімдесят дві
гривні 60
копійок)
5197,80 грн.
(П'ять тисяч сто
дев'яносто сім
гривень 80
копійок)
3084,00 грн. (Три
тисячі вісімдесят
чотири гривні 00
копійок)
82256,00 грн.
(Вісімдесят дві
тисячі двісті
п' ятдесят шість
гривень 00
копійок)
30383,20 грн.
(Тридцять тисяч
триста вісімдесят
три гривні 20
копійок)
1228,00 грн.
(Одна тисяча
двісті двадцять
вісім гривень 00
копійок)
20187,60 грн.
(Двадцять тисяч
сто вісімдесят
сім гривень 60
копійок) ,
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