ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України 15.09.2014 №1106

Додаток до Річного плану закупівель
на 2015 рік (зі змінами від 07.04.15р.)
ОКЗ "Харківська обласна універсальна наукова бібліотека" ЄДРПОУ 25188849
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі,
грн.

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

Примітки

2

3

4

5

6

2210

21,00

-

травень, липень 2015 року

2210

1 504,00

-

березень 2015 року

2210

4 000,00

-

січень - березень 2015 року

2240

34 050,00

-

березень, травень, жовтень
2015 року

2210

437,00

-

травень, липень 2015 року

2210

54,00

-

травень, липень 2015 року

2210

41,00

-

травень, липень 2015 року

2210

2 270,00

-

лютий, травень, серпень 2015
року

2210

50,00

-

квітень 2015 року

2210

297,00

-

травень, липень 2015 року

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

170,00

-

квітень 2015 року

35.12.1 "Передавання електричної енергії"

2273

14 042,00

-

січень - грудень 2015 року

2271

118 521,00

-

січень - грудень 2015 року

2272

657,00

-

січень - грудень 2015 року

2272

455,00

-

січень - грудень 2015 року

2240

15,15

-

2240

182,00

-

січень - грудень 2015 року

58.11.1 "Книги друковані"

3110

66 000,00

-

квітень 2015 року

58.11.1 "Книги друковані"
58.14.1 "Журнали та періодичні видання
друковані"
58.29.1 "Програмне забезпечення системне
на фізичних носіях"
61.10.1 "Послуги щодо передавання даних і
повідомлень"

3110

15 000,00

-

травень 2015 року

2210

84 034,00

-

травень, жовтень 2015 року

2240

7 200,00

-

травень - липень 2015 року

2240

3 840,00

-

січень - грудень 2015 року

2240

800,00

-

Предмет закупівлі

1
13.92.2 "Вироби текстильні готові, інші"
(губки для миття)
17.23.1 "Вироби канцелярські, паперові"
(папір, папки, бланки)
17.29.1 "Вироби паперові та картонні, інші"
(бібліотечна техніка)
18.14.1 "Послуги палітурні та послуги,
пов'язані з оправленням"
20.41.3 "Мило, засоби мийні та засоби для
чищення"
22.19.6 "Предмети одягу та аксесуари одягу
з вулканізованої гуми (крім виготовлених з
твердої гуми)" (рукавички для прибирання)
22.22.1 "Тара пластмасова" (пакети для
сміття)
22.29.2 "Вироби пластмасові інші, н.в.і.у"
(картриджі, файли)
25.99.2 "Вироби з недорогоцінних металів,
інші" (канцелярські скріпки)
27.40.2 "Лампи та світильники"

35.30.1 "Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води"
36.00.2 "Обробляння та розподіляння води
трубопроводами"
37.00.1 "Послуги каналізаційні"
38.11.2 "Збирання безпечних відходів,
непридатних для вторинного
використовування"
38.11.2 "Збирання безпечних відходів,
непридатних для вторинного
використовування"

61.10.4 "Послуги зв'язку Інтернетом
проводовими мережами"
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Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі,
грн.

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

Примітки

2

3

4

5

6

2240

4 800,00

-

січень - грудень 2015 року

62.01.1 "Послуги щодо проектування та
розробляння у сфері інформаційних
технологій"

2240

2 160,00

-

січень, травень 2015 року

62.02.1 "Послуги щодо консультування
стосовно апаратного забезпечення"
(комп'ютерне програмування)

2240

420,00

-

62.02.1 "Послуги щодо консультування
стосовно апаратного забезпечення"
(комп'ютерне програмування)

2240

1 260,00

-

квітень, липень, жовтень 2015
року

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

2240

43 700,00

-

квітень - липень 2015 року

64.99.1 "Послуги фінансові, крім
страхування та пенсійного забезпечення,
інші, н.в.і.у." (відсоток за обслуговування
зарплатних карток)

2240

632,07

-

2240

2 540,00

-

січень - грудень 2015 року

2240

120 000,00

-

січень - грудень 2015 року

2240

300,00

-

травень 2015 року

2240

1 200,00

-

2240

1 845,00

-

2240

7 200,00

-

81.10.1 "Послуги допоміжні комбіновані
щодо різних об'єктів" (спільне використання
електромереж, утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій)

2240

1 604,96

-

81.10.1 "Послуги допоміжні комбіновані
щодо різних об'єктів" (спільне використання
електромереж, утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій)

2240

9 630,00

-

95.11.1 "Ремонтування комп'ютерів і
периферійного устаткування"

2240

13 520,00

Предмет закупівлі

1
61.10.4 "Послуги зв'язку інтернетом
проводовими мережами"

64.99.1 "Послуги фінансові, крім
страхування та пенсійного забезпечення,
інші, н.в.і.у." (відсоток за обслуговування
зарплатних карток)
68.20.1 "Послуги щодо оренди й
експлуатування власної чи взятої у лізінг
нерухомості"
71.20.1 "Послуги щодо технічного
випробування й аналізування" (повірка
лічильників)
80.20.1 "Послуги систем безпеки"
(протипожежна та звичайна охорона
приміщень)
80.20.1 "Послуги систем безпеки" (ремонт
та наладка автоматичної охоронної
сигналізації)
80.20.1 "Послуги систем безпеки"
(протипожежна та звичайна охорона
приміщень)
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Кредиторська
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Кредиторська
заборгованість
2014 року
Кредиторська
заборгованість
2014 року
січень - грудень 2015 року

Кредиторська
заборгованість
2014 року

січень - грудень 2015 року

січень - липень, жовтень2015
року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07.04.2015 №5
Голова комітету з конкурсних
торгів

Р.Л. Мельниченко
(підпис)

Секретар комітету з конкурсних
торгів

(ініціали та прізвище)

Н.О. Жернакова
(підпис)
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