ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України 15.09.2014 №1106

Додаток до Річного плану закупівель
на 2017рік (від 25.04.2017 р.)
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

2210

77,09

-

травень 2017 року

2210

356,43

-

травень 2017 року

22200000-2 "Газети, періодичні
спеціалізовані та інші періодичні видання і
журнали"

2210

73 649,00

-

січень 2017року

22810000-1 "Паперові чи картонні
реєстраційні журнали" ( оборотна відомость
за товарно-матеріальними розрахунками,
журнал реєстрації вхідної кореспонденції,
книга алфавітна)

2210

105,63

-

червень, жовтень 2017 року

2210

150,00

-

червень, жовтень 2017року

2210

360,82

-

червень, жовтень 2017 року

2210

630,90

-

листопад, грудень 2017 року

22900000-9 "Друкована продукція різна"
(бібліотечна техніка)

2210

11 912,00

-

січень - вересень 2017року

24910000-6 "Клеї"

2210

359,03

-

червень, жовтень 2017року

2210

7 742,60

-

червень, жовтень 2017 року

30230000-0 "Комп’ютерне обладнання"
(картриджі, USB флеш пам'ять)

2210

2 911,77

-

червень, жовтень 2017 року

31530000-0 " Частини до світильників та
освітлювального обладнання "

2210

1 080,85

-

травень 2017 року

39220000-0 "Кухонне приладдя, товари для
дому та господарства і приладдя для
закладів громадського харчування" (мітли,
щітки. серветки, віники, відро, губки)

2210

1 070,99

-

травень 2017року

39540000-9 " Вироби різні з канату,
мотузки, шпагату та сітки"

2210

102,33

-

червень, жовтень 2017 року

39810000-3 "Ароматизатори та воски"

2210

135,48

-

листопад, грудень 2017 року

39830000-9 "Продукція для чищення"

2210

1 135,08

-

травень 2017 року

Предмет закупівлі

18140000-2 "Аксесуари до робочого одягу"
(рукавички резинові)
19640000-4 "Поліетиленові мішки та пакети
для сміття"

22820000-4 "Бланки" (картка особового
рахунку)
22830000-7 "Зошити"
22850000-3 "Швидкозшивачі та супутнє
приладдя"

30190000-7 "Офісне устаткування та
приладдя різне" (кулькові ручки, стержні,
індекси паперові з липким краєм, олівці,
маркери, фломастери, корректори, лінійки,
файли, папки , ластики, точилки для олівців,
фарби для печатів,скотч, підставка для
бумаг, папір, біндери, скріпки, скоби для
степлеру, конверти)

Всього

101 780,00
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Примітки

45330000-9 "Водопровідні та санітарнотехнічні роботи" (встановлення унітазів)

2240

500,00

-

серпень 2017р.

45410000-4 "Штукатурні роботи"
(штукатурка стін,нанесення грунтовки,
шпаклювання)

2240

20 800,00

-

серпень 2017року

45420000-7 "Столярні та теслярні роботи"
(частковий ремонт дверей)

2240

2 550,00

-

серпень 2017р.

45430000-0 "Покривання підлоги та стін"
(установка плінтусів, (часткова заміна
дерев'яної підлоги, наклеювання шпалер)

2240

9 400,00

-

серпень 2017р.

48440000-4 "Пакети програмного
забезпечення для фінансового аналізу та
бухгалтерського обліку"

2240

1 620,00

-

січень - грудень 2017 року

2240

17 600,00

-

серпень 2017року

50310000-1 "Технічне обслуговування і
ремонт офісної техніки" (заправка
картриджів, відновлення картриджів,
технічне обслуговування оргтехніки)

2240

5 080,00

-

березень - липень, листопад 2017
року

50710000-5 "Послуги з ремонту і технічного
обслуговування електричного і механічного
устаткування будівель" (спільне
використання внутрибудинкових мереж)

2240

106,92

-

січень - грудень 2017 року

64210000-1 "Послуги телефонного зв’язку та
передачі даних"

2240

3 840,00

-

січень - грудень 2017 року

70220000-9 "Послуги з надання в оренду чи
лізингу нежитлової нерухомості"

2240

151 660,00

-

січень - грудень 2017 року

70330000-3 "Послуги з управління
нерухомістю, надавані на платній основі чи
на договірних засадах" (послуги з
утримування будинків)

2240

9 522,84

-

січень - грудень 2017 року

72260000-5 "Послуги, пов’язані з
програмним забезпеченням" (плата за
супроводження програмного забезпечення,
"ІС-ПРО", "Парус", "Медок" щорічна
ліцензія)

2240

3 044,00

-

лютий-грудень 2017року

72220000-3 "Консультаційні послуги з
питань систем та з технічних питань"

2240

3 036,00

-

лютий-грудень 2017року

72410000-7 "Послуги провайдерів"

2240

4 800,00

-

січень - грудень 2017року

79310000-0 "Послуги з проведення
ринкових досліджень"

2240

1 000,00

-

січень - грудень 2017року

79710000-4 "Охоронні послуги"

2240

7 200,00

-

січень - грудень 2017 року

79970000-4 "Видавничі послуги"
(переплетення)

2240

8 880,44

-

травень, вересень 2017 року

79990000-0 "Різні послуги, пов’язані з
діловою сферою" (архівування)

2240

5 160,00

-

березень - липень, листопад 2017
року

45440000-3 "Фарбування та скління"
(фарбування стін, фарбування підлоги,
зняття старої фарби, шпалер, шпаклівки)
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90512000-9 "Послуги з перевезення сміття"

2240

181,80

-

січень - грудень 2017 року

90520000-8 "Послуги у сфері поводження з
радіоактивними, токсичними, медичними та
небезпечними відходами"

2240

540,00

-

квітень - грудень 2017р.

2240

1 400,00

-

квітень - жовтень 2017року

90920000-2 "Послуги із санітарногігієнічної обробки приміщень"
(деритизація)
Всього

257 922,00

09320000-8 "Пара, гаряча вода та пов'язана
продукція"

2271

125 156,00

-

січень - грудень 2017 року

65110000-7 "Розподіл води"

2272

1 153,68

-

січень - грудень 2017 року

90430000-0 Послуги з відведення стічних
вод

2272

819,32

-

січень - грудень 2017 року

65310000-9 "Розподіл електричної енергії"

2273

23 963,00

-

січень - грудень 2017 року

80410000-1 "Послуги різних навчальних
закладів" (навчання з питань цивільного
захисту)

2282

706,00

-

квітень 2017 року

22110000-4 "Друковані книги"

3110

199 000,00

-

квітень 2017 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.04.2017 р. Протокол № 7
Голова комітету з конкурсних
торгів

Р.Л. Мельниченко
(підпис)

Секретар комітету з конкурсних
торгів

(ініціали та прізвище)

Ю. М. Сурова
(підпис)
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