ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 .09.2014 №>1106

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ,

що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2016 рік (із змінами)
Виконавчий комітет Токмацької міської пади, код за ЄДРПОУ 02140828
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

1

2

3

17.12.7 Папір і картон оброблені (ДК 021:2015 30197630-1 Папір для друку;
22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги,
швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби)

2210

10400,00 (десять тисяч
чотириста грн. 00 коп.)

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (ДК 021:2015 22850000-3
Ш видкозшивачі та супутнє приладдя; 30199000-0 Паперове канцелярське
приладдя та інші паперові вироби)

2210

5241,00 (п’ять тисяч
двісті сорок одна грн. 00
коп.)

18.12.2001 Продукція друкована інша (бланки) (ДК 021:2015 22458000-5
Друкована продукція на замовлення; 22900000-9 Друкована продукція різна)

2210

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин моторний) (ДК
021:2015 09132000-3 Бензин)

5

*без
проведення
процедур
закупівель

січеньгрудень

*

*

2210

2210

5600,00 (п’ять тисяч
шістсот грн. 00 коп.)

2210

295,00 (двісті дев’яносто
*
п’ять грн. 00 коп.)

2210

150000,00 (сто п’ятдесят
*
тисяч грн. 00 коп.')

(ДК 021:2015 30199230-1 Конверти)

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (ДК 021:2015 33711900-6
Мило; 39831200-8 Мийні засоби)

4

3970,00 (три тисячі
дев’ятсот сімдесят грн. 00
коп.)

58.19.1 Марки поштові (ДК 021:2015 22410000-7 Марки)

17.23.1 Конверти, листівки поштові

6000,00 (шість тисяч
грн.00 коп.)

Процедур Орієнтовни
а
й початок
закупівлі проведення
процедури
закупівлі

січеньгрудень
січеньгрудень

*

січеньгрудень

*

січеньгрудень
січеньгрудень
січеньгюулєні.

Примітка

6
Вартість предмета закупівлі не
перевищує 200т.грн.
зг.абз.1част.1ст.2 ЗУ"Про
здійснення державних
закупівель" від 10.04.2014 №
1197-УП (зі змінами1)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України

15.09.2014 №1106

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ,

що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2016 рік (із змінами)
Виконавчий комітет Токмацької міської пали, код за ЄДРПОУ 02140828
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

І

2

3

17.12.7 Папір і картон оброблені (ДК 021:2015 30197630-1 Папір для друку;
22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги,
швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби)

2210

10400,00 (десять тисяч
чотириста грн. 00 коп.)

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (ДК 021:2015 22850000-3
Ш видкозшивачі та супутнє приладдя; 30199000-0 Паперове канцелярське
приладдя та інші паперові вироби)

2210

524 1,00 (п’ять Т И С Я Ч
двісті сорок одна грн. 00
коп.)

18.12.2001 Продукція друкована інша (бланки) (ДК 021:2015 22458000-5
Друкована продукція на замовлення; 22900000-9 Друкована продукція різна)

2210

58.19.1 Марки поштові (ДК 021:2015 22410000-7 Марки)
2210
17.23.1 Конверти, листівки поштові

2210

19. 20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин моторний) (ДК
021:2015 09132000-3 Бензин)

3970,00 (три тисячі
дев’ятсот сімдесят грн. 00
коп.)

4

5

*без
проведення
процедур
закупівель

січеньгрудень

*

січеньгрудень

*

січеньгрудень
1

*

січеньгрудень

*

січеньгрудень

*

січеньгрудень

*

січеньгрудень

5600,00 (п’ять тисяч

(ДК 021:2015 30199230-1 Конверти)

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (ДК 021:2015 33711900-6
Мило; 39831200-8 Мийні засоби)

6000,00 (шість Т И С Я Ч
грн.00 коп.)

Процедур Орієнтовни
а
й початок
закупівлі проведення
процедури
закупівлі

шістсот грн. 00 коп.)

295,00 (двісті дев’яносто
2210

п’ять грн. 00 коп.)

150000,00 (сто п’ятдесят
2210

тисяч грн. 00 коп.)

Примітка

6
Вартість предмета закупівлі не
перевищує 200т.грн.
зг.абз.1 част. 1ст.2 ЗУ"Про
здійснення державних
закупівель" від 10.04.2014 №
1197-УП ґзі змінами^

80.20.1 Послуги систем безпеки ( послуги охорони приміщення) (ДК 021:2015
79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони; 45312200-9
Встановлення систем охоронної сигналізації)
65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек (ДК
021:2015 66515200-5 Послуги зі страхування майна)
38.32.1 Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів
(ДК 021:2015
90523000-9 Послуги з утилізації токсичних відходів, окрім радіоактивних
відходів і забруднених грунтів)

2240

7593,00 (сім тисяч п’ятсот
дев’яносто три грн. 00
*
коп.)

січеньгрудень

2240

2 55,00 (двісті п’ятдесят
п’ять грн. 00 коп.)

січеньгрудень

2240

141,00 (сто сорок одна
грн. 00 коп.)

Разом 010116/224 0

*

січеньгрудень

103507,00

35.30.1 Пара та гаряча вода;постачання пари та гарячої води
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція)

(ДК 021:2015
2271

Разом 010116/2271

134470,00 (сто тридцять
чотири тисячі чотириста
сімдесят грн. 00 коп.)

*

січеньгрудень

134470,00

36.00.1 37.00.1 Послуги щодо обробляння та постачання води, послуги
каналізаційні (ДК 021:2015
65100000-4 Послуги з розподілу води та
супутні послуги; 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення)

2272

5679,00 (п’ять тисяч
шістсот сімдесят дев’ять
грн. 00 коп.)

2273

160875,00 (сто шістдесят
тисяч вісімсот сімдесят
*
п’ять грн. 00 коп.)

Разом 010116/2272

*

січеньгрудень

5679,00

35.11.1 Енергія електрична (ДК 021:2015
65310000-9 Розподіл електричної енергії)

09310000-5 Електрична енергія;

Разом 010116/2273
85.59.1 Послуги освітянські, інші
навчання персоналу)

*

січеньгрудень

160875,00
(Д К 021:2015

80511000-9 Послуги з
2282

4 0 8 ,0 0 (чотириста вісім
грн. 00 коп.)

3142

15000,00 (п’ятнадцять
тисяч грн. 00 коп.)

Разом 010116/228 2
71.12.1 Послуги інженерні (ДК 021:2015 71320000-7 Послуги з
інженерного проектування; 71330000-0 Інженерні послуги різні)

*

січеньгруДень

*

фченьгрудень

5300,00 (п’ять тисяч
триста грн. 00 коп.)

*

січеньгрудень

408,00

Разом 150101 / 3142 кап.

15000,00

18.12.2001 Продукція друкована інша (бланки) (ДК 021:2015 22458000-5
Друкована продукція на замовлення; 22900000-9 Друкована продукція різна)

2210

17.12.7 Папір і картон оброблені (ДК 021:2015 30197630-1 Папір для друку)

2210

700,00 (сімсот грн. 00
коп.)

*

січеньгрудень

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин моторний) (ДК
021:2015 09132000-3 Бензин; 09134200-9 Дизельне паливо)

2210

12000,00 (дванадцять
тисяч грн. 00 коп.)

*

січеньгрудень

Разом 250404/221 0

18000,00

95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і периферійного устаткування (поточного
ремонту комп.заправка картриджів) (ДК 021:2015 50312000-5 Технічне
обслуговування і ремонт комп’ютерного обладнання; 50323000-5 Ремонт і
технічне обслуговування комп’ютерних периферійних пристроїв)

2240

40 00,00 (чотири тисячі
грн. 00 коп.)

2281

15000,00 (п’ятнадцять
тисяч грн. 00 коп.)

2281

4 5 0 00,00 (сорок п’ять
тисяч грн. 00 коп.)

січеньгрудень
♦

*

січеньгрудень

60000,00

Разом 150202 (спец) /2281
17.12.7 Папір і картон оброблені 17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (ДК
021:2015 30197630-1 Папір для друку; 22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє
приладдя)
95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і периферійного устаткування (заправка
картриджів) (ДК 021:2015 50323000-5 Ремонт і технічне обслуговування
комп’ютерних периферійних пристроїв)

2210

2240

700,00 (сімсот грн. 00
коп.)
300,00 (триста грн. 00
коп.)

*

*

січеньгрудень
січеньгрудень

1000,00

Разом 240900
10.32.1 Соки фруктові та овочеві 10.82.2 Вироби кондитерські, цукрові
(карамель льодяникова) (ДК 021:2015 15321000-4 Фруктові соки; 15842300-5
Солодощі)

2210

1000,00 (одна тисяча грн.
00 коп.)

*

січеньгрудень

1000,00

Разом 090802/221 0
49.39.3 Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом
(послуги транспортні)
(ДК 021:2015 60140000-1 Нерегулярні пасажирські
перевезення)

2240

7500,00 (сім тисяч
п’ятсот грн. 00 коп.)

*

січень1
грудень

7500,00

Разом 090802 / 2240

(ДК 021:2015

січеньгрудень

70120000-8 Купівля і

3121

2 0 0 0 0 0 ,0 0 (двісті тисяч
грн. 00 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 2. {. <2

*

200000,00

Разом 090802/3121

Голова комітету з конкурсних торгів

*

4000,00

Разом 250404 / 2240
ДБН.Д. 1.1 -7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт
для будівництва (роботи з виготовленняч ген.плану міста) (ДК 021:2015
71222100-1 Послуги з картування міських зон 71354000-4 Картографічні
послуги)
71.11.1 Плани та кресленики архітектурні (експертиза генплану) (ДК
021:2015
71319000-7 Експертні послуги)

68.10.1 Продаж і купівля нерухомості
продаж нерухомості)

січеньгрудень

0& р. № Ч

Мамчак А.П.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дія цього Закону не
поширюється зг.абз.7 част.З
ст.2 ЗУ"Про здійснення
державних закупівель" від
10.04.2014 № 1197-УІІ (зі
змінами)

