Лист 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року №1106

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗІ ЗМІНАМИ
на 2016 рік
Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України", 00216881
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для
бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

1

2

3

4

5

6

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

2365,00 грн.
(дві тисячі триста шістдесят п'ять грн.
00 коп.)

-

-

-

17.23.1 - вироби канцелярські,
паперові;
22800000-8 - паперові чи картонні
реєстраційні журнали, бухгалтерські
книги, швидкозшивачі, бланки та інші
паперові канцелярські вироби
(швидкозшивач А4 евро Skiper син.,
папка нак.2к.30мм.пласт.з киш., папір
д/нот 8,5х8,5х400арк. біл. куб, папір
д/нотат. 85*85*400 арк.квіт.куб.
класика, папка для паперів з зав'язк.,
папка на рез.А4 Optima "Вишиванка",
швидкозшивач пл. А4, швидкозшивач
ПЛОТН., блокнот А4 "Пластик" на
спір., картка склад, обліку маті7,
щоденник А5 полудатов., щоденник
датов., папка-накопич.2к А4 2,5см.)

Примітки

32.99.1 - убори наголовні захисні;
ручки для писання та олівці, дошки,
штемпелі для датування,
опечатування та нумерування; стрічки
до друкарських машинок, штемпельні
подушечки;
30192000-1 - офісне приладдя (ручка
Clobal синя, стержень Clobal син.);

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

22.29.2 -вироби пластмасові інші,
н.в.і.у.;
30192000-1 - офісне приладдя
(файл A4 40мк)
25.99.2 - вироби з недорогоцінних
металів, інші;
30197220-4 - канцелярські скріпки
(скріпки 25мм 100шт,)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)
2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

20.30.2 - фарби та лаки, інші, та
пов'язана з ними продукція; барвники
художні та друкарські чорнила;
30192900-0 - корегувальні засоби
(штрих VGR 20мл.)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

79,00 грн.
(сімдесят дев'ять грн. 00 коп.)

22.21.3 - пластини, листи, плівка,
фольга і стрічки пластмасові,
неармовані чи не з'єднані з іншими
матеріалами;
19513200-7 - ізоляційна стрічка
(ізострічка ПВХ)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

52,00
(п'ятдесят дві грн. 00 коп.)

32.91.1 - мітли та щітки;
39224000-8 - мітли, щітки та інше
господарське приладдя
(мітла пластикова, віник)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

167,00
( сто шістдесят сім грн. 00 коп.)

22.21.1 - мононитка завтовшки більше
ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з
пластмас;
19724000-7 - синтетичне моноволокно
(ліска 3 мм для мотокос)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

76,00
(сімдесят шість грн.00 коп.)

92,00 грн.
(дев'яносто дві грн. 00 коп.)

475,00 грн.
(чотириста сімдесят п'ять грн. 00
коп.)
50,00 грн.
(п'ятдесят грн. 00 коп.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

149,00
(сто сорок дев'ять грн. 00 коп.)

22.22.1- тара пластмасова;
19640000-4 - поліетиленові мішки та
пакети для сміття
(мішки д/сміття)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)
2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)
2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

20.41.3 -мило, засоби мийні та засоби
для чищення;
39830000-9-продукція для чищення
(засоби для чищення і миття)

20.59.5 - продукти хімічні різноманітні;
44832000-1 - розчинники (розчиник)

34,00 грн
(тридцять чотири грн. 00 коп.)

-

-

-

-

-

-

149,00
(сто сорок дев'ять грн. 00 коп.)

-

-

-

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

455,00
(чотириста п'ятдесят п'ять грн. 00
коп.)

-

-

-

20.52.1 - клеї;
24910000-6 клеї (клейова суміш)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

120,00 грн.
(сто двадцять грн. 00 коп.)

-

-

-

24.31.1 - бруски та суцільні
холодноволочільні профілі;
44330000-2 - будівельні прути,
стрижні, дроти та профілі
(арматура диаметр 6мм)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

374,00 грн.
(триста сімдесят чотири грн. 00 коп.)

-

-

-

23.99.1 - вироби мінеральні
неметалеві, інші, н.в.і.у.;
44112500-3 - покрівельні матеріали
(рубероїд 10 кв.м)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

401,00 грн.
(чотириста один грн. 00 коп.)

-

-

-

25.94.1 - вироби кріпильні та
ґвинтонарізні;
44531100-2 - шурупи (шурупи)

28.14.12.-33.00 крани змішувальні до
раковин, ванн, біде, резервуарів на
воду та до подібних пристроїв (крім
редукціонних, зворотніх, запобіжних
чи випускних клапанів, або до
маслогідравлічних чи пневматичних
силових трнсміссій;
42130000-9 - арматура трубопровідна:
крани, вентилі, клапани та подібні
пристрої (змішувач)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

548,00 грн.
(п'ятсот сорок вісім грн. 00 коп.)

16.29.1 - вироби з деревини, інші;
44191300-8 - деревностружкові плити
(плита QSB 6мм (лист 2,5x1,25)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

351,00 грн.
(триста п'ятдесят одна грн. 00 коп.)

23.65.11-00.00 -плити,блоки та пдібні
вироби з рослинних волокон, соломи,
відходів деревини, агломеровані з
мінеральними зв'язувальними
речовинами;
44111520-2 - термоізоляційні
матеріали
(утеплювач URSA Geo М-11Ф
(рулон 15 кв.м))

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

23.20.1 - вироби вогнетривкі;
44111200-3 - цемент
(цемент ПЦ 40 50кг)

-

-

-

-

-

-

320,00 грн.
(триста двадцять грн. 00 коп.)

-

-

-

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

697,00
(шістсот дев'яносто сім грн. 00 коп.)

-

-

-

26.51.6 - інструменти та прилади
вимірювальні, контрольні та
випробовувальні, інші;
38554000-3 - лічильники
електроенергї (лічильник)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

960,00
(дев'ятсот шістдесят грн. 00 коп.)

-

-

-

08.12.1 - гравій та пісок (пісок);
14211000-3 - пісок (пісок)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

1147,00
(тисяча
сто сорок сім грн. 00 коп.)

-

-

-

58.19.1 - послуги щодо видавання
друкованої продукції, інші;
22410000-7 - марки (марки)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

800,00 грн.
(вісімсот грн. 00 коп.)

58.14.1 - журнали та періодичні
видання друковані;
22212000-9 - періодичні видання
(передплата на періодичні видання)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

7000,00 грн.
(сім тисяч грн. 00 коп.)

19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи
мастильні;
09132000-3-бензин
(бензин А-95, А-92)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

8599,00 грн.
(вісім тисяч п'ятсот дев'яносто
дев'ять грн. 00 коп.)

58.19.1 - послуги щодо видавання
друкованої продукції, інші;
22320000-9 - вітальні листівки
(вітальні листівки)

2281 (предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар)

200,00 грн.
(двісті грн. 00 коп.)

80.20.1 - послуги систем безпеки;
35121700-5 - системи охоронної
сигналізації (техобслуговування
охоронної сигналізації)

9911,00 грн.
2281 (оплата послуг
(дев'ять тисяч дев'ятсот одинадцять
(крім комунальних))
грн. 00 коп.)

65.12.2 - послуги щодо страхування
автотранспорту;
66514110-0 - послуги зі страхування
транспортних засобів (обов.
страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних
транспортних засобів)

2281 (оплата послуг
(крім комунальних))

45.20.11-00.00 технічне
обслуговування та ремонтування
автомобілів і маловантажних
автотранспортних засобів (крім послуг
2281 (оплата послуг
щодо ремонтування електричної
(крім комунальних))
системи, шин і кузова), звичайні;
501120000-3 - послуги з ремонту і
технічного обслуговування
автомобілів (послуги з ремонту
ходової ВАЗ)

1900,00 грн.
(одна тисяча дев'ятсот грн. 00 коп.)

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.11.1 - послуги щодо обробляння
даних, розміщування інформації на
веб-вузлах, щодо програмного
застосування та інші послуги щодо
забезпечення інформаційнотехнологічною інфраструктурою;
72000000-5 - послуги у сфері
інформаційних технологій:
консультування, розробка
програмного забезпечення, послуги
мережі інтернет і послуги з підтримки
(послуги з супроводження та
обслуговування сайту)
84.25.1 - послуги пожежних служб;
75251000-0 - послуги пожежних служб
(техобслуговування пожежної
сигналізації)
71.20.1 - послуги щодо технічного
випробовування й аналізування;
50410000-2 - послуги з ремонту і
технічного обслуговування
вимірювальних, випробувальних і
контрольних приладів (повірка засобів
вимірювальної техніки)
33.12.1 - ремонтування та технічне
обслуговування машин загальної
призначеності;
50411000-9 - послуги з ремонту і
технічного обслуговування
вимірювальних приладів (монтаж та
демонтаж лічильників газу)

2281 (оплата послуг
(крім комунальних))

1000,00 грн.
(одна тисяча грн. 00 коп.)

6960,00 грн.
2281 (оплата послуг
(шість тисяч дев'ятсот шістдесят грн.
(крім комунальних))
00 коп.)

2281 (оплата послуг
(крім комунальних))

9739,00 грн.
(дев'ять тисяч сімсот тридцять
дев'ять грн. 00 коп.)

339, 00 грн.
2281 (оплата послуг
(крім комунальних)) (триста тридцять дев'ять грн. 00 коп.)

71.20.1 - послуги щодо технічного
випробовування й аналізування;
2281 (оплата послуг
50411300-2 - послуги з ремонту і
технічного обслуговування лічильників (крім комунальних))
електроенергії (установка лічильника
ел.енергії)

337,00
(триста тридцять сім грн. 00 коп.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

