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13.94.1 "Мотузки, канати, шпагат і сіткове 

полотно, крім відходів" (шпагат) 2210 102,06

- серпень 2015 року
Довідка про зміни до 

кошторису № 36 від 

21.08.2015 р.

17.23.1 "Вироби канцелярські, паперові" 

(конверти, папір для нотаток, папки 

швидкозшивачі, папки на завязках, блокнот-

алфавітка)

2210 675,06 - серпень 2015 року

Довідка про зміни до 

кошторису № 36 від 

21.08.2015 р.

20.52.1 "Клеї" (Клей ПВА, клеючий олівець) 2210 231,84 - серпень 2015 року

Довідка про зміни до 

кошторису № 36 від 

21.08.2015 р.

22.19.2 "Ґума невулканізована та вироби з 

неї; ґума вулканізована, крім твердої ґуми, 

ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, 

стрічок, стрижнів і профілів" (ластик)

2210 70,20 - серпень 2015 року

Довідка про зміни до 

кошторису № 36 від 

21.08.2015 р.

22.29.2 "Вироби пластмасові інші" (файли,  

пластикові папки, конверт пластиковий, 

скотч)

2210 985,02 - серпень 2015 року

Довідка про зміни до 

кошторису № 36 від 

21.08.2015 р.

25.71.1 "Вироби ножові та столові прибори" 

(точилка для олівців, ножиці)
2210 76,56 - серпень 2015 року

Довідка про зміни до 

кошторису № 36 від 

21.08.2015 р

25.99.2 "Вироби з недорогоцінних металів, 

інші" (канцелярські скріпки, скоби для 

степлера, кнопки, степлер)

2210 220,86 - серпень 2015 року

Довідка про зміни до 

кошторису № 36 від 

21.08.2015 р.

32.91.1 "Мітли та щітки" (пензлі для клею) 2210 2,88 - серпень 2015 року

Довідка про зміни до 

кошторису № 36 від 

21.08.2015 р.

32.99.1 "Убори наголовні захисні; ручки для 

A31писання та олівці, дошки, штемпелі для 

датування, опечатування та нумерування, 

стрічки до друкарських машинок, 

штемпельні подушечки" (ручки, олівці, 

стрижні кулькові, фломастери, подушка 

штемпельна, подушка для змочування 

пальців)

2210 455,52 - серпень 2015 року

Довідка про зміни до 

кошторису № 36 від 

21.08.2015 р.

35.12.1 "Передавання електричної енергії" 2273 -90 - серпень 2015 року

Довідка про зміни до 

кошторису № 36 від 

21.08.2015 р.

36.00.2 "Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами"
2272 +45 - серпень 2015 року

Довідка про зміни до 

кошторису № 36 від 

21.08.2015 р.

37.00.1 "Послуги каналізаційні" 2272 +45 - серпень 2015 року

Довідка про зміни до 

кошторису № 36 від 

21.08.2015 р.

58.29.1 "Програмне забезпечення системне 

на фізичних носіях"
2240 - 6912 - липень 2015 року

58.29.2 "Програмне забезпечення прикладне 

на фізичних носіях"
2240 + 4296 - вересень 2015 року

58.29.3 "Програмне забезпечення як 

завантажні файли"
2240 +1260 - вересень 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України 15.09.2014 №1106

Зміни до додатку до Річного плану закупівель

на 2015 рік (зі змінами від 14.09.15р.)

ОКЗ "Харківська обласна універсальна наукова бібліотека" ЄДРПОУ 25188849
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Страница 1 из 2



Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі, 

грн.              

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

62.02.2 "Послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного 

забезпечення"

2240 +2750 - вересень 2015 року

63.11.1 "Послуги щодо обробляння даних, 

розміщування інформації на веб-вузлах, 

щодо програмного застосування та інші 

послуги щодо забезпечення інформаційно-

технологічною інфраструктурою"

2240 -1394 - липень 2015 року

85.60.1 "Послуги освітянські допоміжні" 

(навчання з питань організації та здійснення 

процедур державних закупівель, навчання з 

охороні праці)

2282 -74 - серпень 2015 року

Довідка про зміни до 

кошторису № 36 від 

21.08.2015 р.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.09.2015 р. № 10       

Голова комітету з конкурсних 

торгів
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних 

торгів 
(ініціали та прізвище)

Р.Л. Мельниченко
(підпис)

Ю.Н. Сурова
(підпис)

Страница 2 из 2


