ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України 15.09.2014 №1106

Додаток до Річного плану закупівель
на 2018 рік (від 03.12.2018р.)
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

18140000-2 "Аксесуари до робочого одягу"
(рукавички резинові)

2210

359,10

-

травень 2018 року

19520000-7 "Пластмасові вироби"

2210

1 298,70

-

листопад 2018 року

19640000-4 "Поліетиленові мішки та пакети
для сміття"

2210

151,44

-

травень 2018 року

22210000-5 "Газети"(періодичні видання)

2210

40 682,00

-

січень 2018 року

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

2210

1 779,90

-

червень, жовтень 2018 року

22820000-4 "Бланки" (картка особового
рахунку)

2210

144,00

-

червень, жовтень 2018 року

22830000-7 "Зошити"

2210

362,70

-

червень, жовтень 2018 року

2210

693,90

-

листопад, грудень 2018 року

2210

7 810,02

-

січень - вересень 2018 року

24910000-6 "Клеї"

2210

556,50

-

червень, жовтень 2018 року

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, кнопки,
скоби для степлеру, конверти, ножиці,
придбання штампів)

2210

9 529,90

-

червень, жовтень 2018 року

31520000-7 "Світильники та освітлювальна
арматура"

2210

1 913,78

-

грудень 2018року

31530000-0 " Частини до світильників та
освітлювального обладнання "

2210

6 831,98

-

травень 2018 року

37820000-2"Приладдя для образотворчого
мистецтва"(пензлик для малювання)

2210

37,16

-

червень 2018року

33760000-5 "Туалетний папір, носові
хустинки, рушники для рук і серветки"

2210

274,54

-

травень 2018 року

39150000-8 "Меблі та приспособи різні"

2210

45 901,99

-

листопад 2018р.

Предмет закупівлі

22850000-3 "Швидкозшивачі та супутнє
приладдя"
22900000-9 "Друкована продукція різна"
(бібліотечна техніка)
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Примітки

39220000-0 "Кухонне приладдя, товари для
дому та господарства і приладдя для
закладів громадського харчування
(серветки, віник, швабра, пензлик
фрейцовий, губки)

2210

937,34

-

травень 2018 року

39510000-0 "Вироби домашнього текстилю"

2210

5 520,00

-

листопад 2018 року

39530000-6 "Килимові покриття, килимки
та килими"

2210

613,20

-

листопад 2018 року

39810000-3 "Ароматизатори та воски"

2210

359,00

-

листопад, грудень 2018 року

39830000-9 "Продукція для чищення"

2210

1 251,08

-

травень 2018 року

44510000-8 "Знаряддя"

2210

16,80

-

травень 2018 року

44810000-4 "Фарби" ( акрилові фарби)

2210

28,93

-

червень 2018 року

Всього

127 053,96

45310000-3"Електромонтажні роботи"

2240

2 652,00

-

березень 2018 року

45330000-9 "Водопровідні та санітарнотехнічні роботи"

2240

187 000,00

-

червень 2018року

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

2240

3 444,00

-

березень 2018 року

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

2240

6 050,00

-

березень - липень, листопад 2018
року

50320000-4 "Послуги з ремонту і технічного
обслуговування персональних комп’ютерів"

2240

12 962,00

-

листопад 2018р.

50410000-2 "Послуги з ремонту і технічного
обслуговування вимірювальних,
випробувальних і контрольних
приладів"(повірка лічильників води,
протипожежна охорона приміщень)

2240

7 172,84

-

січень-грудень 2018 року

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

2240

106,92

-

січень - грудень 2018 року

64210000-1 "Послуги телефонного зв’язку та
передачі даних"(послуги зв'язку від
Укртелекому)

2240

7 885,77

-

січень - грудень 2018 року

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

2240

15 945,67

-

січень - грудень 2018 року

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

2240

4 800,00

-

лютий-грудень2018 року

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

2240

2 450,00

-

лютий-грудень2018 року

72310000-1"Послуги з обробки даних"

2240

658,00

-

вересень 2018року

72410000-7 "Послуги провайдерів"(плата за
користування мережею Інтернет)

2240

4 800,00

-

січень - грудень 2018року
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79710000-4 "Охоронні послуги" (охорона
приміщень)

2240

4 800,00

-

січень - грудень 2018 року

79950000-8 "Послуги з організації виставок,
ярмарок і конгресів"

2240

2 500,00

-

лютий- березень 2018 року

90510000-5 "Утилізація сміття та
поводження зі сміттям"

2240

181,80

-

січень - грудень 2018 року

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

2240

1 500,00

-

квітень ,жовтень 2018року

264 909,00

-

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

2271

148 623,00

65110000-7 "Розподіл води"

2272

1 492,48

-

січень - грудень 2018 року

90430000-0 "Послуги з відведення стічних
вод"

2272

1 170,52

-

січень - грудень 2018 року

09310000-5 "Електрична енергія"

2273

22 069,00

-

січень - грудень 2018 року

22110000-4 "Друковані книги"

3110

41 524,00

-

липень 2018року

22110000-4 "Друковані книги"

3110

78 476,00

-

грудень 2018року

30210000-4 "Машини для обробки даних
(апаратна частина)"

3110

17 948,00

-

липень 2018року

30210000-4 "Машини для обробки даних
(апаратна частина)"

3110

52,00

-

грудень 2018року

45330000-9 "Водопровідні та санітарнотехнічні роботи"

3132

150 000,00

-

червень 2018року

січень - грудень 2018 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.12.2018 р. Протокол № 20
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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