Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік(із змінами)
Виконавчий комітет Токмацької міської ради, код за ЄДРПОУ 02140828
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
П редмет закупівлі

І

Код КЕКВ
(для
бю джетних
коштів)

О чікувана вартість
предмета закупівлі
(з ПДВ)

2

3

2210

15641,00 (п’ятнадцять
тисяч шістсот сорок
одна грн.00 коп.)

2210

1460,00 (одна тисяча
чотириста шістдесят
грн.00 коп.)

Папір і картон оброблені, вироби канцелярські паперові
17.12.7 17.23.1
( Папір для друку , вироби канцелярські, паперові (паперові
канцелярське приладдя та інші паперові вироби 30197630-1;
30199000-0))

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
(автоматичного оброблення інформації переносні, масою не
більш ніж 10 кг, зокрема ноутбуків, органайзери цифрові
персональні та подібні комп’ютери ) (периферійне обладнання
30232110-8)
Продукція друкована інша (бланки)
18.12.1
(Бланки 22820000 - 4)
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин моторний)
19.20.2
(Бензин 0913 2000 - 3)
Мило, засоби мийні та засоби для чищення 20.41.3
мило (33711900-6)
електричні лампи розжарення (315100000-4)

2210

6000,00 (шість
гисяч грн. 00 коп.)

2210

160820,00(сто
шістдесят тисяч
вісімсот двадцять грн.00
коп.)
695,00 (шістсот
цев’яносто п’ять грн. 00
коп.)

2210

Процедура закупівлі О рієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
4

5

Примітка

6

Вартість предмета
закупівлі не
перевищ ує
200т.грн. зг.ст.2
п.1 ЗУ «Про
здійснення
державних
закупівель» від
10.04.2014 № 1197VII (зі змінами)

-Марки поштові 58.19.1
-Марки (22410000- 7)

2210

Конверти, листівки поштові 17.23.1
Поштові листівки (22310000-6)

2210

194186,00

Всього 010116/2210
1
Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів
45.20.1
(П ослуги з ремонту і технічного обслуговування
автомобілів 50112000 - 3)
Послуги щодо страхування від нещасних випадків, послуги щодо
страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту
65.12.1,
65.12.2
(П ослуги щ одо страхування від нещасних випадків і
страхування здоров’я 66512100-3)
Послуги стац.телеф .зв’язку, послуги зв'язку Інтернетом
61.10.1,
61.10.4
(інтернет - послуги ,послуги телефонного зв ’язку та
передачі даних 72400000-4; 64210000-1)
Ремонтування комп'ю терів і периферійного устатковання
(заправка картриджів)
95.11.1
(технічне обслуговування і ремонт ком п’ю терного
обладнання 50312000-5)
Послуги п ов’язані з особистою безпекою (80.10.1)
О хоронні послуги (79710000-4)
У тилізація відсортованих матеріальних ресурсів (38.32.1)
У тилізація списаного майна (90523000-9)
Всього 010116/2240
П ара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(теплопостачання)
35.30.1

3970,00 (три тисячі
дев’ятсот сімдесят
грн..00 коп.)
5600,00(п’ять тисяч
шістсот грн..00 коп.)

2

3

2240

53620,00 (п’ятдесят
гри тисячі шістсот
двадцять грн.00 коп.)

2240

1215,00 (одна тисяча
двісті п’ятнадцять
грн.00 коп.)

2240

28315,00(двадцять
вісім тисяч двісті
п’ятнадцять грн.00 коп.)

4

6

-

2240

І0

12308,00(дванадцять
тисяч триста вісім
грн.00 коп.)
2240

2240

2240
2271

7908,00 ( сім тисяч
дев’ятсот вісім грн..00
коп.)
141,00( сто сорок одна
грн.00коп.)
103507,00
190000,00 (Сто
дев’яносто тисяч грн.00
коп.)

-

-

-

(пара, гаряча вода та п о в’язана продукція 09320000-8)
П ослуги щодо обробляння та постачання води, послуги
каналізаційні
36.00.1,
37.00.1
(послуги з розподілу води та супутні послуги, вода
природна 65100000-4;41120000-6)
Енергія електрична
35.11.1

2272

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

2273

170875,00(сто
сімдесят тисяч вісімсот
сімдесят п’ять грн.00
коп.)

(електрична енергія 09310000- 5)
Всього 010116 за комунальні послуги

366554,00

Затверджений ріш енням комітету з конкурсних торгів від

Голова комітету з конкурсних торгів

17.03.2016 р N 2

Мамчак А.П.
(прізвищ е, ініціали)

