ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2015 рік
КЗО "Дніпропетровський обласний медичний ліцей -інтернат "Дніпро", 21929668
(найменування замовника, код ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

1

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)
2

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

3

4

5

Меблі для сидіння інші

31.00.13-00.00

2210

14100,00 грн. (Чотирнадцять тисяч сто грн. 00 коп.)

червень

Меблі інші

31.09.13-00.00

2210

14830,00 грн. (Чотирнадцять тисяч вісімсот тридцять грн. 00 коп.)

червень

Бензин моторний

19.20.21-00.00

2210

17640,00 грн. (Сімнадцять тисяч шістсот сорок грн. 00 коп.)

червень

20.41.31-80.00

2210

1060,00 грн. (Одна тисяча шістдесят грн. 00 коп.)

лютий

Мило в іншій формі, ніж бруски, брикети чи
фігурні вироби, пластівці, гранули чи
порошки
Засоби мийні та засоби для чищення, з
умістом або без умісту мила, розфасовані для
роздрібної торгівлі (зокрема допоміжні мийні
засоби), крім тих, що їх використовують як
мило, та поверхнево-активних засобів
Килими та інші текстильні покриви на
підлогу, ткані, нетафтингові й нефлоковані
Білизна постільна бавовняна (крім
трикотажних)
Ковдри та дорожні пледи (крім електричних
ковдр),із вовни чи тонкого волосу тварин
Лампи газорозрядні, інші (крім
ультрафіолетових ламп)
Ганчір'я, відходи шпагату, мотузок, канатів та
тросів і зношені вироби, з текстильних
матеріалів
Інсрументи й апаратура для фізичного чи
хімічного аналізу, інші, н.в.і.у.
Папір і картон гофровані, у рулонах або в
аркушах

20.41.32-50.00

2210

7365,00 грн. (Сім тисяч триста шістдесят п'ять грн. 00 коп.)

2210

250,00 грн. (Двісті п'ятдесят грн. 00 коп.)

червень

13.92.12-53.00

2210

12850,00 грн. (Дванадцять тисяч вісімсот п'ятдесят грн. 00 коп.)

березень

13.92.11-30.00

2210

9000,00 грн. (Дев'ять тисяч грн. 00 коп.)

вересень

27.40.15-50.00

2210

1775,00 грн. (Одна тисяча сімсот сімдесят п'ять грн. 00 коп.)

лютий

2210

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

лютий

13.94.20-00.00

17.21.11-00.00

6

Згідно п.5 ст. 4 розділу II ЗУ
"Про особливості здійснення
закупівель в окремих сферах
господарської діяльності";
головний розпорядник
бюджетних коштів департамент освіти і науки
ОДА
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

березень

13.93.12-00.00

26.51.53-90.00

Примітки

2210

19745,00 грн. (Дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок п'ять грн. 00 коп.)

квітень-червень

2210

18961,08 грн. (Вісімнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят одна грн. 08
коп.)

квітень-травень

Зошити, паперові чи картонні
Швидкозшивачі, папки та папки на "справи",
паперові чи картонні (крім книжкових
обкладинок)
Бювари та книжкові обкладинки, паперові чи
картонні
Клеї готові та інші готові адгезиви, н. в. і. у.
Ручки кулькові
Ручки та маркери з наконечником з повсті чи
іншого поруватого матеріалу
Олівці прості та кольорові, з грифелями у
твердій оболонці (крім олівців для медичних,
косметичних або гігієнічних цілей)
Пастелі, вугільні олівці для рисування, крейда
для писання чи рисування та крейда для
кравців
Вироби, інші, н. в. і. у.
Разом по КЕКВ 2210 "Предмети ,
матеріали, обладнання та інвентарь"
Ліки, інші, зі змішаних чи незмішаних
препаратів, розфасовані для роздрібної
торгівлі, н. в. і. у.
Вата, марля та подібні вироби, вкриті
фармацевтичними речовинами, розфасовані
для роздрібної торгівлі, н. в. і. у.
Разом по КЕКВ 2220 "Медикаменти та
перев'язувальні матеріали"
Послуги їдалень
Разом по КЕКВ 2230 "Продукти
харчування"
Послуги систем безпеки
Технічне обслуговування та ремонтування
автомобілів і маловантажних
автотранспортних засобів (крім послуг щодо
ремонтування електричної системи, шин і
кузова), звичайні
Ремонтування комп'ютерів і периферійного
устатковання
Послуги пожежних служб, інші
Послуги лікувальних закладів, інші
Облицювання плиткою
Роботи малярні
Роботи щодо укладання та покривання
підлоги, облицювання стін і обклеювання
шпалерами стін, інші, н.в.і.у.
Послуги стаціонарного телефонного зв'язку доступ і користування

17.23.13-30.00

2210

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

17.23.13-50.00

2210

620,00 грн. (Шістсот двадцять грн. 00 коп.)

лютий

17.23.13-90.00

2210

250,00 грн. (Двісті п'ятдесят грн. 00 коп.)

лютий

20.52.10-80.00
32.99.12-10.00

2210
2210

76,00 грн.(Сімдесят шість грн. 00 коп.)
946,00 грн. (Дев'ятсот сорок шість грн. 00 коп.)

липень
лютий

32.99.12-30.00

2210

1011,68 грн. (Одна тисяча одиннадцять грн. 68 коп.)

лютий

32.99.15-10.00

2210

66,00 грн.(Шістдесят шість грн. 00 коп.)

лютий

32.99.15-50.00

2210

2000,00 грн.(Дві тисячі грн. 00 коп.)

лютий

32.99.50-00.00

2210

9275,44 грн.(Дев'ять тисяч двісті сімдесят п'ять грн. 44 коп.)
134396,00 грн. (Сто тридцять чотири тисячі триста дев'яносто
шість грн. 00 коп.)

грудень

21.20.13-80.00

21.20.24-40.00

2220

2220

6210,76 грн. (Шість тисяч двісті десять грн. 00 коп.)

405,24 грн. (Чотириста п'ять грн. 24 коп.)

квітень-травень

2230

80.20.10-00.00

2240

89492,00 (Вісімдесят дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дві грн. 00
коп. з ПДВ)
89492,00 (Вісімдесят дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дві грн.
00 коп. з ПДВ)
8184,00 грн. (Вісім тисяч сто вісімдесят чотири грн. 00коп.)

45.20.11-00.00

2240

33310,00 грн. (Тридцять три тисячі триста десять грн. 00 коп.)

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

січень-грудень

січень-грудень

6616,00 грн (Шість тисяч шістсот шістнадцять грн. 00 коп. )
56.29.20-00.00

"

січень-травень,
вересень-грудень

січень-грудень

січень-грудень

95.11.10-00.00

2240

15016,00 грн. (П'ятнадцять тисяч шістнадцять грн. 00 коп.)

січень-грудень

84.25.19-00.00
86.10.19-00.00
43.33.10-00.00

2240
2240
2240

3600,00 грн. (Три тисячі шістсот грн. 00 коп.)
28000,00 грн. (Двадцять вісім тисяч грн. 00 коп.)
50480,00 грн. (П'ятдесят тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп.)

січень-грудень
листопад

"
"
"

"
"
"

квітень-травень

"

"

43.34.10-00.00

2240

105050,00 грн. (Сто п'ять тисяч п'ятдесят грн. 00 коп.)

червень

"

"

43.33.29-00.00

2240

119041,00 грн. (Сто дев'ятнадцять тисяч сорок одна грн. 00 коп.)

червень

"

"

"

"

61.10.11-00.00

2240

3120,00 грн. (Три тисячі сто двадцять грн. 00 коп.)

січень-грудень

Послуги щодо забезпечення широкосмугового
61.10.43-00.00
доступу до Інтернету проводовими мережами
Послуги щодо консультування стосовне
систем і програмного забезпечення
Послуги щодо страхування цивільної
відповідальності власників автотранспорту
(зокрема відповідальність перевізника)
Послуги щодо страхування автотранспорту,
інші
Послуги щодо страхування майна від пожежі
Послуги щодо ремонтування та технічного
обслуговування інших машин і устаткувань
загальної призначеності, н.в.і.у.
Утилізування відсортованих неметалевих
матеріалів
Утилізування відсортованих металевих
матеріалів

2240

4750,00 грн. (Чотири тисячі сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.)

62.02.20-00.00

2240

26810,00 грн. (Двадцять шість тисяч вісімсот десять грн. 00 коп.)

65.12.21-00.00

2240

150,00 грн. (Сто п'ятдесят грн. 00 коп.)

січень-грудень
січень-грудень

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

липень

65.12.29-00.00

2240

553,00 грн. (П'ятсот п'ятдесят три грн. 00 коп.)

липень

65.12.41-00.00

2240

2000,00 грн. (Дві тисячі грн. 00 коп.)

липень

33.12.19-10.00

2240

7400,00 грн. (Сім тисяч чотириста грн. 00 коп.)

червень

38.32.12-00.00

2240

5000,00 грн. (П'ять тисяч грн. 00 коп.)

червень

38.32.11-00.00

2240

5000,00 грн. (П'ять тисяч грн. 00 коп.)

червень

Послуги щодо прання з використанням машин96.01.11-00.00
автоматів з монетоприймачем

2240

28000,00 грн. (Двадцять вісім тисяч грн. 00 коп.)

Послуги щодо пожежогасіння та запобігання
пожежам
Послуги щодо санітарного обробляння, інші
Збирання комунальних безпечних відходів,
непридатних для вторинного
використовування
Разом по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім
комунальних)"
Принтери, копіювальні та факсимільні
апарати, які можна під'єднати до
автоматичних машин для обробляння даних
або до мережі
Відеомонітори та відеопроектори,
використовувані в системі автоматичного
обробляння інформації
Разом по КЕКВ 3110 "Придбання
обладнання і предметів довгострокового
користування"

"

січень-чрвень,
вересень-грудень

84.25.11-00.00

2240

2074,00 грн. (Дві тисячі сімдесят чотири грн. 00 коп.)

81.29.13-00.00

2240

2640,00 грн. (Дві тисячі шістсот сорок грн. 00 коп.)

січень-грудень

38.11.21-00.00

2240

6000,00 грн. (Шість тисяч грн. 00 коп.)

січень-грудень

вересень

456178,00 грн . (Чотириста п'ятдесят шість тисяч сто сімдесят
вісім грн 00 коп)
26.20.16-40.00

3110

2000,00 грн. (Дві тисячі грн. 00 коп.)

вересень

26.20.17-00.00

3110

28000,00 грн. (Двадцять вісім тисяч грн. 00 коп.)

вересень

30000,00 грн. (Тридцять тисяч грн. 00 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.02.2015 року

№4

Голова комітету з конкурсних торгів
(підпис)

І.О.Заєць
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.В.Зюзь
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів

