ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
22 .03.2016 № 490

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2017 рік (із змінами)
Виконавчий комітет Токмацької міської ради, код за ЄДРПОУ 02140828
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Конкретна назва
предмета закупівлі

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)

1

Швидкозшивачі

850,00 (вісім сот

ДК 021:2015 2281000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали (525шт.)
2210

ДК 021:2015 3019000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (2006шт.)

Зошити

ДК 021:2015 22830000-7 Зошити (20шт.)

3400,00 (три ти сячі
чо ти р и ста грн. 00 коп.)

Без
застйСування
електронної
системи

2210

118,00 (сто сім н адц ять
грн. 00 коп.)

ДК 021:2015 22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя (360шт.)

Папір, конверти,
печатки та дрібне
канцелярське
приладдя

5

п'ятдесят грн. 00 коп.)

4
Без
застосування
електронної
системи
закупівель
Без
застосування
електронної
системи

3

2210
Паперові чи
картонні вироби

Орієнтовни
й початок
проведення
процедури
закупівлі

2

ДК 021:2015 22210000-5 Газети 4екз.
Періодичні
видання

Процедура
закупівлі

Розмір бюджетного
Код згідно
призначення за
зК Е К В
кошторисом або очікувана
(для
бюджетни вартість предмета закупівлі
х коштів)

2210

2210

Без
застосування
2 25 6 3 ,0 0 (двадц ять дві електронної
ти сяч і п'ятсот ш істдесят системи
закупівель
три грн. 00 коп.)
Без
застосування
126,00 (сто двадц ять
електронної
ш ість грн. 00 коп.)

лютий

лютий

лютий

Примітка

6
Вартість предмета
закупівлі не
перевищує
200т.грн.
зг.абз. Ічаст.1ст.2

КФК 0310180.
0318600

КФК 0310180,
0318600

квітень
КФК 0310180,
0318600
вересень
КФК 0318600

Клей
канцелярський

ДК 021:2015 24910000-6 Клеї (15шт.)

Миючі засоби

ДК 021:2015 39830000-9 Продукція для чищення (125шт.)
2210

електричні лампи (ДК 021:2015 31510000 - 4 електричні лампи розжарювання (ЗО шт.)

(ДК 021:2015 22820000-4 Бланки (32504шт.)

2210

150,00 (сто п'ятдесят грн.
00коп.)

2210

14770,00 (чотирнадцять
тисяч сімсот сімдесят грн.00
коп.)

Бланки
Рамки дерев’яні

Без
150,00 (сто п'ятдесят гри. застосування
електронної
00коп.)
Без
1986,00 ( одна тисяча застосування
дев'ятсот вісімдесят
електронної
системи
шість грн. 00 коп.)
Без
застосування
електронної
системи
закупівель
Без
застосування
електронної
S J i.

(ДК 021:2015 39290000-1 Фурнітура різна) 110 шт.

2210

5140,00 (п'ять тисяч сто
сорок грн. 00коп.)

вересень
КФК 0318600
лютий

лютий

лютий

1

Без
застосування
електронної

лютий

и ііК Л Ш

Персональні
комп'ютери
(системні блоки)

(ДК 021:2015 30210000-4 машини для обробки даних (апаратна частина) 5 шт.

Комп'ютерне
обладнання

(ДК 021:2015 30230000-0 Комп'ютерне обладнання 23 шт. ^

ДБЖ , батареї для
(ДК 021:2015 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок 3 шт.
ДБЖ

29685,00 (двадцять дев'ять Без
2210
тисяч шістсотвісімдесят п'ять застосування
електронної
грн. 00 коп.)
Без
V/ 31490,00 (тридцять
застосування
2210
одна тисяча чотириста електронної
дев'яносто грн. 00 коп.) системи

2210

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

Без
застосування
електронної

березень

травень

лютий

і ;и п і : м и

Паливо
(ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти) 6440л.

2210

Паливо
(ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти) 615л.

2210

146592,00 (сто сорок шість
тисяч п'ятсот дев’яносто дві
грн. 00 коп.)
14500 (чотирнадцять
тисячі п'ятсот грн. 00
коп.)

КФК 0310180,
0318600

Допорогова
процедура

квітень

Допорогова
процедура

липень

КФК 0310180.
0318600

І

Без

Кондиціонер

(ДК 021:2015 39710000-2- Електричні побутові прилади 1шт.

2210

5000,00 (п'ять тисяч грн. застосування
електронної
00коп.)

Шланг гнучкий,
дренажні труби,
труба мідь

(ДК 021:2015 44160000-9- Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та
супутні вироби Зшт.

2210

Перчатки

(ДК 021:2015 18140000-2- Аксесуари до робочого одягу 3шт.

2210

Болти

(ДК 021:2015 44530000-4- Кріпильні деталі 5шт.

2210

647,00 (шістсот сорок
сім грн. 00коп.)
21,00 (тридцять три грн.
00коп.)
288,00 (двісті вісімдесят
вісім грн. 00коп.)
90,00 (дев'яносто грн.
00коп.)
80,00 (вісімдесят грн.
00коп.)
150,00 (сто п'ятдесят грн.
00коп.)
двадцять одна грн.
00коп.)
чотириста п'ятдесят грн.
00коп.)
196,00 (сто дев'яносто
шість грн. 00коп.)
360,00 (триста шістдесят
грн. 00коп.)
146,00 (сто сорок шість
грн. 00коп.)
430,00 (чотириста
тридцять грн. 00 коп.)
3700,00 (три тисячі
сімсот грн. 00 коп.)
8240,00 (вісім тисяч
двісті сорок грн. 00 коп.)

Утеплювач
Стрічка
Кронштейн

(ДК 021:2015 44110000-4 - Конструкційні матеріали 5шт.
(ДК 021:2015 44170000-2 - Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з
конструкційними матеріалами 1пгг.
(ДК 021:2015 44210000-5 - Конструкції та їх частини 1шт.

2210
2210
2210

Кабель,провід,вил
(ДК 021:2015 31220000-4 - Елементи електричних схем 14шт
ка,розетка

2210

Фарби, грунт ГФ

2210

Розчинники
Уайт-Спирит
Пензлі для
фарбування
Телефон
Агітаційна
інформація
Мережеві кабелі
та з'єднувачі

(ДК 021:2015 44810000-1 - Фарби 19шт.
(ДК 021:2015 44830000-7 - Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники 11 шт.
(ДК 021:2015 09220000-7 - Вазелин і парафіни нафтові та спец.бензини Зшт.
(ДК 021:2015 39220000-0 - Кухонне приладдя, товари для дому і господарства і
приладдя для закладів громадського харчування 12шт.
(ДК 021:2015 32550000-3 - Телефонне обладнання 1шт.
(ДК 021:2015 22460000-2 - Рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники
4460шт.
(ДК 021:2015 31310000-2 - Мережеві кабелі 166шт.
Разом 2210

2210
2210
2210
2210
2210
2210

369389,00

липень

Без
застосування
електронної

липень

Без
застосування

серпень

Без
застосування

серпень

Без
застосування

серпень

Без
застосування

серпень

Без
застосування

серпень

Без
застосування

серпень

Без
застосування

вересень

Без
застосування

вересень

Без , р
застосування

вересень

Без
застосування

вересень

Без
застосування

листопад

Без
застосування

листопад

Без
застосування

листопад

КФК 0318600
КФК 0318600
КФК 0318600
КФК 0318600

КФК 0318600

7000,00 (сім тисяч грн.
00 коп.)

Паливо
(ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти) 270л.

2210

Марки

(ДК 021:2015 22410000-7 Марки (3048шт.)

Акумулятори
електричні

(ДК 021:2015 31430000-9 Електричні акумуляторни) 2шт.

Автомобільні
шини

(ДК 021:2015 34350000-5 Шини до транспортних засобів великої та малої і/
тоннажності) 10шт. .

Амортизатори

(ДК 021:2015 42140000-2 Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні /
злементи") 1шт. ✓

2210

Радіатор

(ДК 021:2015 34310000-3 Двигуни та їх частини) 2шт.

2210

2210

Мастильні оливи
(ДК 021:2015 09210000-4 Мастильні засоби) 9шт.
та мастильні
матеріали

\/

'

2210

2210

Фара

(ДК 021:2015 34330000-9 Запасні частини до вантажних транспортних засобів,
фургонів та легкових автомобілів) 4шт.

2210

Крісла офісні та
стільці

(ДК 021:2015 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них ) 15шт.

2210

Шафи та столи

(ДК 021:2015 39120000-9 Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи ) 20шт.

2210

Подарункові
(ДК 021:2015 15840000-8 Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби) 100шт.
набори, солодощі
Одноразовий
посуд, віник

8010,00 (вісім тисяч десять
грн. 00 коп.)

2210

(ДК 021:2015 39220000-0- Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і
приладдя для закладів громадського харчування. 19006шт.

2210

3000,00 (три тисячі грн.
00коп.)
8480,00 (вісім тисяч
чотириста вісімдесят
грн. 00коп.)

790,00 (сімсот
дев'яносто гри. 00 коп.)
3398,00 (три тисячі
триста дев'яносто вісім
грн. 00 коп.)
3660,00 (три тисячі
шістсот шістдесят грн.
00 коп.)
2000,00 (дві тисячі грн.
00 коп.)
11650,00 (одинадцять
тисяч шістсот п'ятдесят
грн. 00коп.)
13824,00 (тринадцять
тисяч вісімсот двадцять
чотири грн. 00 коп.)
3000,00 (три тисячі грн.

00коп.)
2210

7118,00 (сім тисяч сто
вісімнадцять грн. 00коп.)

Допорогова
процедура
Без
застосування
електронної
Без
застосування
електронної
Без
застосування
електронної

листопад
КФК 0318600
лютий

лютий

березень

Без
застосування
електронної

лютий

Без
застосування
електронної

лютий

Без
застосування
електронної

лютий

Без
застосування
електронної

лютий

Без ^
застосування
електронної

квітень

Без
застосування
електронної

квітень

Без
застосування
електронної

травень

Без
застосування
електронної

травень

КФК 0310180,
0318600

страхування
автомобілів, водіїв,
(ДК 021:2015 66510000-8 Страхові послуги (6 послуги)
майна
Облуговування та
ремонт авто

(ДК 021:2015 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування
мототранспортних засобів і супутнього обладнання

Облуговування та
ремонт авто

(ДК 021:2015 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування
мототранспортних засобів і супутнього обладнання

Послуги зв'язку

Послуги інтернету
Ремонт на
обслуг, комп.
обладнання

Вивезення ТПВ
Утилізація
відпрацьованих
шин,
енергозб.ламп,
акумулятора

(ДК 021:2015 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних)

(ДК 021:2015

72410000-7 Послуги провайдерів) 7 послуг

(ДК 021:2015 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки)

(ДК 021:2015 90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям) 5 куб.
(ДК 021:2015 90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіактивними, токсичними,
медичними та небезпечними відходами), 11 шт

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

1825,00 (одна тисяча
вісімсот двадцять п'ять грн.
00 коп.)
49682,00 (сорок дев'ять
тисяч шістсот вісімдесят дві
грн. 00 коп.)

Без
застосування
електронної
Без
застосування
електронної

20000,00 (двадцять тисяч
грн. 00 коп.)
32305,00 (тридцять дві
тисячі триста п'ять грн. 00
коп.)

Допорогова
процедура

Без
застосування
електронної
Без
застосування
електронної
8695,00 (вісім тисяч шістсот системи
дев'яносто п'ять грн. 00 коп.) шк-,; іапель
Без
застосування
23270,00 (двадцять три
електронної
тисячі двісті сімдесят грн. 00 системи
коп.)
(ак.; г :і«і л,
Без
застосування
електронної
3265,00 (три тисячі двісті
системи
шістдесят п'ять грн. 00 коп.)

453,00 (чотириста
п'ятдесят три грн. 00
коп.)

2240
Послуги охорони

(ДК 021:2015 79710000-4 Послуги у сфері розслідувань та охорони

0,00 ( нуль грн. 00 коп.)

лютий

лютий

листопад

березень

березень

березень

лютий

Без
застосування
електронної
системи
закупівель

березень

Без
застосування
електронної
системи

лютий

Ренгенплівка

(ДК 021:2015 323500000-1 - Частини до аудіо та відеообладнання 236шт.

Медичні матеріали (ДК 021:2015 331400000-3 - М едичні матеріали 600шт.

2220

дев'яносто п'ять грн. 00
коп.)

Без
застосування

вересень

2220

4100,00 (чотири тисячі
сто грн. 00 коп.)

Без
застосування

вересень

Без
застосування

травень

Без
застосування
електронної

травень

Без
застосування
електронної

травень

8195,00

Разом 2220
Макаронні вироби

Цукор

Сир

(ДК 0 2 1 :2015 15850000-1 -М акаронні вироби 17шт.

(ДК 021:2015 15830000-5- Цукор і супутня продукція 150кг.

(ДК 021:2015 15540000-5- Сирні продукти 24кг.

2230

2230

2230

Чай

(ДК 021:2015 15860000-4- Кава, чай та супутня продукція 51 шт.

2230

Дріжжі

(ДК 021:2015 15890000-3- Продукти харчування та сушені продукти різні 1кг

2230

Борошно

(ДК 021:2015 15610000-7- Продукція борошномельно-круп'яної
прормисловості 50кг.

2230

Круп'яна
продукція

(ДК 021:2015 15610000-7- Продукція борошномельно-круп'яної
прормисловості 232шт.

Томатна паста, сіль (ДК 021:2015 15870000-7- Заправки та приправки 56шт.
(ДК 021:20 і5 1$220000-6- Риба, рибне філе та інше м'ясо риби мороженої
Риба заморожена
70кг.

Сухофрукти
Овочі
консервовані,

(ДК 021:2015 15330000-0- Оброблені фрукти та овочі 32кг.

(ДК 021:2015 15330000-0- Оброблені фрукти та овочі 60шт.

Разом по 2230

248,00 (двісті сорок вісім
грн. 00 коп.)
2490,00 (дві тисячі
чотириста дев'яносто
грн. 00 коп.)
1987,00 (одна тисяча
дев'яносто вісімдесят сім
грн. 00 коп.)

Без
765,00 (сімсот ш істдесят
застосування
п'ять грн. 00 коп.)
г II и
її.’
13,00 (тринадцять грн. 00 Без
застосування
коп.)
Без
365,00 (триста шістдесят застосування
електронної
п'ять грн. 00 коп.)

травень

Без
застосування
електронної

травень

Без
застосування

травень

2230

3645,00 (три тисячі
ш істсот сорок п'ят грн.
00 коп.)
1374,00 (одна тисяча
триста сімдесят чотири
4410,00 (чотири тисячі
чотириста десять грн. 00
1280,00 (одна тисяча
двісті вісімдесят грн. 00
коп.)

2230

2400,00 (дві тисячі
чотириста грн. 00 коп.)

2230
2230
2230

травень

п ін и ш

18977,00

Без
застосування
Без
застосування
електронної
Без
застосування
електронної

травень

травень

травень

травень

КФК 0318600
КФК 0318600

І

ДК 0 2 1 :2015 - 45310000-3 - Електромонтажні роботи

1 послуга

Встановлення
систем охоронної
сигналізації

2240

11353,00 ( одинадцять
тисяч триста п'ятдесят
три гри. 00 коп.)

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні роботи 1 послуга
Монтаж ліній
телефонного зв'язку

Інформаційноконсультаційні
послуги
Розміщення
оголошення в
засобах масової
інформації

2240

(ДК 021:2015 72220000-3 Консультаційні послуги з питань систем та з технічних
питань) 3 послуга

(ДК 0 2 1 :2015 79820000-8- Послуги пов'язані з друком) (спец ф.) та (заг.ф.) з послуги

Транспорті послуги (ДК 021:2015

60140000-1 Нерегулярні пасажирські перевезення ) 1 послуга

Повірка та огляд
(ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування
засобу обліку води вимірювальних приладів 2 послуги
Послуги з надання ДК 021:2015 - 72310000-1 - Послуги з обробки даних 1 послуга
електронного
цифрового підпису

Послуги 3
виготовлення
проекту

2240

2240

2240

2240

22200,00 (двадцять дві
тисячі двісті грн. 00 коп.)

3100,00 (три тисячі сто
грн. 00 коп.)

96,00 (дев'яносто шість
грн. 00коп.)

ДК 021:2015 - 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування 1 послуга
2240

(ДК 021:2015

лютий грудень

Без
застосування
електронної
системи

листопад

Без
застосування
електронної
системи

лютий грудень

Без
застосування
електронної
системи

квітень

Без
застосування
2800,00 (дві тисячі вісімсот електронної
системи
грн. 00 коп.)
Без
застосування
113,00 (сто тринадцять грн. електронної
системи
00 коп.)

2240

Разом 2240
Послуги
водопостачання

6585,00 (ш ість тисяч
п'ятсот вісімдесят п'ять
грн. 00 коп.)

Без
застосування
електронної
системи

1600 (одна тисяча
ш істсот грн. 00 коп.)

Без
застосування
електронної
системи
ІсК,.П(л )і
Без
застосування
електронної
системи

вересень

липень

жовтень

жовтень

187342,00

65110000-7 Розподіл води 191,73м3

2272

Без
застосування
2613,00 (дві тисячі шістьсот електронної
тринадцять грн. 00 коп.)
системи

березень

Послуги
водовідведення

(ДК 021:2015 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод) 191,73м3

2272

3047,00 (тр и ТИСЯЧІ сорок
сім грн. 00 коп.)

Разом 0310180/2272

Енергія електрична (ДК 021:2015

Енергія електрична (ДК 021:2015

09310000-5 Електрична енергія 24300 кВт

09310000-5 Електрична енергія 24793 кВт

8484 кВт

2273

55739,00 (п'ятдесят п'ять
тисяч сімсот тридцять дев'ять
грн. 00 коп.)
51050 (п'ятдесят одна
тисяча п'ятдесят грн. 00
коп.)

жовтень

2273

3110

11000,00 (одинадцять
тисяч грн. 00 коп.)

2273

Разом 3110

серпень

лютий

вересень

11000,00
71320000-7

#

124734,00

(ДК 021:2015 30210000-4 машини для обробки даних (апаратна частина) 1 шт.

(ДК 021:2015

звіт про
укладений
договір

звіт про
укладений
договір
Без
17945,00(сімнадцять тисяч застосування
дев'ятсот сорок п'ять грн,00 електронної
системи
коп.

Разом 0310180/2273

Розроблення
проектнокоштористної
документації

березень

5660,00

Відшкодування
електричної енергії (ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія
Персональний
комп'ютер

Без
застосування
електронної
системи

Послуги з інженерного проектування; 1послуга

3142

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

Без
застосування
електронної
системи

листопад

ІЛ ІУ Ш ІД іЛ к.

Затверджений рішенням тендерного комітету

Заступник олови тендерного комітету

від 27.11.2017 №б/н

Т.Р.Левченко
(прізвище, ініціали)

ІЕ
(підпис)

КФК 0318600

