
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
 на 2016рік

Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат 1-2 ступенів №11 Донецької облради 23031285
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 Предмет закупівлі

Код  КЕКВ  (для 
бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість   
предмета закупівлі (грн)

Процедура 
закупівлі

Очікуван

ий 
початок 
проведе

ння 
Примітки                     

(ДК 021:2015)
1 2 3 4 5 6

17.24.1 Шпалери 2210
60000,00 (Шістдесят тисяч 
грн.00коп) квітень Шпалери

14.19.1 Рукавички тканеви 2210
2000,00 (Дві тисячи 
грн.00коп) квітень Рукавиці

26.52.1 Годинник пісочний 2210 100,00 ( Сто грн.00коп) квітень Годинники

22.21.4 Ізоляційна стрічка, плівка 
самоклеющая 2210

4900,00 ( Чотири тисячи 
дев´ятсот грн.00коп) квітень

Ізоляційна 
стрічка;Листи з 
полістиролу

32.91.1 Валик хутряної, пензли 2210

1975,00 ( Одна тисяча 
дев´ятсот сімдесят п´ять  
грн.00коп) квітень Будівельні товари

22.19.2 Грязевик на обратку 
(пральня) 2210

1000,00 ( Одна тисяча  
грн.00коп) квітень Захисні пристрої

27.33.1 Зовнішня розетка із 
заземленням 2210

1300,00 ( Одна тисяча 
триста грн.00коп) квітень Вилки та розетки

25.73.3 Диск на болгарку 2210
750,00 ( Сімсот п´ятдесят 
грн.00коп) квітень Деталі інструментів

26.51.6 Лічильники води 2210

2999,00 ( Дві тисячи 
дев´ятсот дев´яносто 
дев´ять грн.00коп) квітень Лічильники води

25.71.1 Ножниці 2210 600,00 ( Шістсот грн.00коп) квітень Ножиці25.71.1 Ножниці 2210 600,00 ( Шістсот грн.00коп) квітень Ножиці
27.51.2 Плита електрична 2-х 
комфортна 2210

1600,00 ( Одна тисяча 
шістсот грн.00коп) квітень Електричні печі

27.51.3 Ремкомплект для промпліти 2210

3520,00 ( Три тисячи 
п´ятсот двадцять 
грн.00коп) квітень Частини печей

20.41.3 Мило туалетне,мило рідке з 
дозатором,синька,біомой 2210

8290,00 ( Вісім тисяч  
двісті дев´яносто  

грн.00коп.) квітень

Автоматичні дозатори 
рідкого мила;Мийні 
засоби

20.41.4 Порошок пральний 2210
25000,00 (Двадцять п´ят 

тисяч  грн.00коп.) квітень
Засоби для прання і 
миття

20.41.3 Засіб для миття 
вікон,Доместос 2210

13500,00( Тринадцять  
тисяч п'ятсот  грн.00коп.) квітень Засоби для чищення

20.20.1 Дезактін,абсолюцид-окси, 
белізна,стириліум 2210

41800,00( Сорок одна 
тисяча вісімсот грн.00коп.) 

квітень
Антисептичні та 
дезінфекційні засоби

25.73.3Краскопульт для білення 2210

2490,00 ( Дві тисячи 
чотириста дев´яносто  

грн.00коп.) квітень
Пневматичні ручні 
інструменти

23.42.1 Раковина "Тюльпан" 2210
1000,00(Одна  тисяча  

грн.00коп.) квітень Умивальники

22.23.1 Ліноліум 2210

30186,00( Тридцять тисяч 
сто вісімдесят шість 

грн.00коп.) 
квітень Лінолеум

32.40.2 Кінетичний пісок,об'емни 
пазли,конструктор лего,набор 
інтелектуальн,м'яч пригунец 2210

5399,00( П'ять тисяч 
триста дев'яносто дев'ять  

грн.00коп.) 
квітень

Навчальні 
ігри;Пазли;Ігрові 
набори;Повітряні 
кульки та іграшкові 
м’ячі

25.72.1 Замок 
накладний,навісні,саморізи  2210

12400,00 (Дванадцать  
тисяч чотириста  
грн.00коп.) квітень

Навісні та врізні замки 
різні;Саморізи

32.50.1 Танометр 2210
600,00 (Шістсот  
грн.00коп.) Медичне обладнання32.50.1 Танометр 2210 грн.00коп.) Медичне обладнання

13.93.1 Килим 2210
48000,00 ( Сорок вісім 
тисяч  грн.00коп.) травень

Килимові покриття, 
килимки та килими

13.92.1 Підковдра,  рушник 2210

113250,00 ( Сто 
тринадцять тисяч двісті  
п'ятдесят грн.00коп.) травень

Ковдри та 
пледи;Рушники 



14.12.3 Халат мед., куртка поварська 2210

13950,00 (Тринадцять 
тисяч  дев'ятсот п'ятдесят  

грн.00коп.) травень Текстильні вироби
25.29.1 Контейнери металеви для 

сміття

2210 4500,00 ( Чотири тисячи 
п'ятсот  грн.00коп.) 

лютий Контейнери та урни 

для відходів і сміття
63.91.1 Периодічні видання

2210

56000,00 ( П'ядесят шість 
тисяч   грн.00коп.) 

січень
Періодичні 
спеціалізовані видання

28.14.1Змішувач для душу,змішувачі 2210

11400,00 ( Одинадцять 
тисяч чотириста  
грн.00коп.) Водопровідні крани 

17.23.1 Журнали класні,бланки 2210
3152,00 ( Три тисячи сто 
п'ядесят дві грн.00коп.) квітень Бланки

22.29.2 Файли 2210
330,00( Триста тридцять 

грн.40коп.) квітень
канцелярське 
приладдя 

17.12.7 Папір  ксеросний 2210
5700,00 (  П'ять тисяч 
сімсот грн.00коп.) травень Папір для друку

19.20.2 Бензин 2210
44000,00 ( Сорок чотири 

тисячи грн.00коп.) лютий Бензин

19.20.2  Літол,тосол 2210

1850,00 (  Одна тисяча 
вісімсот п'ятдесят 

грн.00коп.) 
лютий

Мастільні оливи та 
мастільни 
матеріали;Гальмівна 
рідина

27.20.2Акумулятор 2210
1700,00 (  Одна тисяча 
сімсот грн.00коп.) лютий Акумуляторні батареї

29.32.3 Части к автомобілям 2210

6256,88 ( Шість тисяч 
двісті  п'ятдесят шість 

грн.88коп.) лютий

Частини та приладдя 
до транспортних 
засобів і їх двигунів

90.03.1Картина для ігрової 2210
3000,00 ( Три тисячи 

грн.00коп.) квітень
Перенесені 
зображення

31.01.1 Стенд "Візитка школи" 2210

2499,00 (Дві тисячи  
чотириста дев'яносто 
дев'ять грн.00 коп.) квітень Виставкові стенди

27.40.2 Світільник,лампи,настільна 
 21700,00( Двадцять одна 
тисяча сімсот грн.00 коп.)

Світильники;Лампи 
розжаренняНастільні 27.40.2 Світільник,лампи,настільна 

лампа,лампа світлодіодна 2210
тисяча сімсот грн.00 коп.)

квітень
розжаренняНастільні 
світильники

27.40.3Новорічна герлянда 2210
 1500,00( Одна тисяча 
п'ятсот грн.00 коп.) квітень

Ялинкові електричні 
гірлянди

32.40.3Новорічні іграшки 2210
 15000,00( П'ятнадцять 
тисяч  грн.00 коп.) квітень Іграшки

20.30.1 Фарба 
жовта,біла,зелена,червона,водоемул
ьсивна,лаки 2210

9400,00 (Дев'ть тисяч 
чотириста грн.00 коп.)

травень Фарба;Лаки

20.30.2 Набор гуаш 2210
1000,00 (Одна тисяча 

грн.00 коп.) квітень Художні фарби

22.29.2 Обкладинка 
д/палітурки,пружина пластик 2210

4164,00 (Чотири тисячи 
сто шістдесят чотири 

грн.00коп.) квітень
Швидкозшивачі та 
супутнє приладдя

26.20.2 Карта пам'яті 2210

3500,52 ( Три  тисячи  
п'ятсот грн.52 коп.)

квітень

Запам’ятовувальні 
пристрої з прямим 
доступом (DASD)

27.32.1 Кабель 2210

2748,60 ( Дві тисячи  
сімсот сорок вісім грн.60 

коп.) квітень
Ізольовані дроти та 
кабелі

26.20.1 УПС,ксерокс 2210

5400,00 ( П'ять тисяч  
чотириста грн.00 коп.)

квітень

Джерела 
безперебійного 
живлення;Фотокопіюва
льні пристрої

25.99.2 Кріплення для проектора 2210

2490,00 ( Дві тисячи  
чотириста дев'яносто 

грн.00 коп.) квітень
Настінні кронштейни 
для моніторів #ССЫЛКА!

25.71.1Ложка ,ніж,лопатка кулінарна 2210
9091,80коп.(Дев ять тисяч 
дев яносто один грн.) червень Столові приладдя

25.99.1 Сковорода,каструля 2210

25034,48(Двадцять п ять 
тисяч тридцять чотири 

грн.48коп) червень посуда

23.41.1Сервіз столовий 2210

5995,26(П ять тисяч дев 
ятсот дев яносто п ять 

грн.26коп.) червень посуда

16.29.1 Стул для розруба м яса 2210
5260(П ять тисяч двісті 
шістдесят грн.00коп) червень кухон.інвентарь16.29.1 Стул для розруба м яса 2210 шістдесят грн.00коп) червень кухон.інвентарь

27.52.1 Електрочайник 2210

10959,3(Десять тисяч дев 
ятсот п ятдесят дев ять 

грн.30коп.) червень Електроприладдя

23.13.1Чарки,склянки 2210

2647.40(Дві тисячі 
шістдесят сорок семь 

грн.40коп.) червень Набір чарок та склянок



21.20.1 Ліки 2220
8080,00(  Вісім тисяч 
вісімдесят   грн.00коп.) січень лікарські засоби

21.20.2 Препарати фармацептичні 
інші 2220

520,00( П'ятсот двадцять 
грн.00коп.) січень лікарські засоби

21.20.2 Туберкулін 2220

17400,00(  Сімнадцять 
тисяч чотириста грн.00 
коп.) лютий

Вакцини БЦЖ 
(ліофілізовані)

01.11.7 Овочів бобових сушених 2230
4017,00(  Чотири тисячи 
сімнадцять грн.00 коп.) січень горіх,квасоля

01.11.9 Мак кондитерский 2230
2280,00 (Дві тисячи двісті 
вісямдесят грн.00коп.) січень

насіння (мак 
кондитерский)

01.13.1Овочів листкових 2230

22821,00 (Двадцять дві 
тисячи вісімсот двадцать 
одна  грн.00коп.) січень овочі (капуста качанна)

01.13.3 Культур овочевих 
плодоносних,інших 2230

36060,00 ( Тридцять шість 
тисяч шістдесят 
грн.00коп.) січень овочі (огірки,помідори)

01.13.4 Овочів 
коренеплідних,цибулинних та 
бульбоплідних 2230

68736,59( Шістдесят вісім 
тисяч сімсот тридцять 
шість грн.59коп.) січень

Овочи 
(цибуля,морква,часник,

буряк)
01.13.5 Коренеплодів та бульб 
їстівних з високим умістоь крахмалю 
та інуліну 2230

151132,05( Сто п´ятдесят 
одна тисяча сто тридцять 
дві грн.05коп.) з ПДВ січень

Картопля та сушені 
овочі (картопля)

01.21.1Виноград 2230

5460,00( П´ять тисячи 
чотириста шістдесят 
грн.00коп.) січень

Фрукти і горіхи 
(виноград)

01.22.1 Плодів тропічних і 
субтропічнних культур 2230

47280,00 (Сорок сім  тисяч  
двесті вісімдесят 
грн.00коп.) січень

Фрукти і горіхи 
(банани,хурма)

01.23.1 Плодів цитрусових культур 2230

45655,00( Сорок п´ять  
тисяч  шістсот п´ятдесят 
п´ять  грн.00коп.) січень

Фрукти і горіхи 
(апельсини,грейпфрут,
лимони,мандарини)

01.24.1 Яблук 2230

24336,00(Двадцать чотири  
тисячи триста тридцять 
шість грн.00коп.)

січень Фрукти і горіхи (яблука)01.24.1 Яблук 2230 січень Фрукти і горіхи (яблука)

01.24.2 Плодів зерняткових і 
кісточкових культур,інших 2230

5980,00( П´ять тисяч 
дев´ятсот вісімдесят 
грн.00коп.) січень

Фрукти і горіхи 
(гранат,груша,персик,с

лива)

01.25.1 Ягід та плодів рослин роду 
vaccinium 2230

7135,50(Сорок чотири 
тисячи сімсот вісімдесят 
п'ять грн.00коп.) січень Фрукти і горіхи (ківі)

01.47.2 Яєць у шкаралупі, свижих 2230
40300,00 (Сорок тисяч 
триста грн.00коп.) січень

Продукція 
тваринництва (яйця)

01.49.2 Продукції тваринництва,іншої 2230

4672,10( Чотири  тисячи  
шістьсот сімдесят дві 
грн.10коп.) січень

Продукція 
тваринництва 

(натуральний мед)
10.11.3 М'яса замороженого та 
заморожених харчових субпродуктів; 
м'яса та  харчових субпродуктів, 
інших 2230

50095,00( П'ятдесят тисяч  
дев'яносто  п'ять 
грн.00коп.)з ПДВ

січень

М´ясо великої рогатої 
худоби родини бикових 

(яловчина )
10.11.1 М'ясо великої рогатої худоби, 
свиней, овець, кіз, коней та інших 
тварин родини конячих, свіже чи 
охолоджене 2230

48132,00 (Сорок вісім 
тисяч сто тридцять дві 
грн.00коп.) з ПДВ

січень

М´ясо великої рогатої 
худоби родини бикових 

(яловчина)
10.12.1 М'яса свійської 
птиці,охолоджене 

2230

50000,00( П'ятдесят  тисяч  
грн.00коп.)з ПДВ

січень

М'яса свійської птиці 
(курятина),(пічінка 
свійської птиці)

10.12.2 М'яса свійської 
птиці,замороженого 2230

22403,40( Двадцять дві 
тисячи чотириста три 
грн.40коп.) з ПДВ січень

М'яса свійської птиці 
(курятина),(пічінка 
свійської птиці)

10.13.1 Консервів та готових страв з 
м'яса,м'ясних субпродуктів чи крові 2230

49204,39 ( Сорок дев'ять  
тисяч двісті чотири  
грн.39коп.) з ПДВ

січень

 М'ясні пресерви та 
вироби (Ковбасні 
вироби),(ковбаса),(вир
оби з м'яса свійської 
птиці),(вироби з 
яловчини і телятини)

10.20.1 Продукції 
рибної,свіжої,охлажденої чи 
замороженої 2230

52336,00 ( П'ятдесят дві  
тисячи триста тридцять 
шість грн.00коп.) з ПДВ січень

Морожена риба 
(морожена риба,(рибне 

філе)
Риба в розсолі 

10.20.2 Риби,обробленої чи 
законсервованої іншим способом;ікри 
осетрових та замінників ікри 2230

13404,00 ( Тринадцять 
тисяч чотириста чотири 
грн.00коп.) з ПДВ

січень

Риба в розсолі 
(оселедець),Панірован

а риба та рибні 
консерви(рибні 
консерви)



10.32.1 Соків фруктових та овочевих 2230

50911,00( П'ятдесят  тисяч 
дев'ятсот одинадцять 
грн.00коп.)з ПДВ

січень

Овочеві соки 
(томатний сік),Фруктові 
соки (фруктові соки)

10.39.1 Плодів та овочів,оброблених 
та законсервованих,крім картоплі

2230
42106,00 ( Сорок дві 
тисячи сто  шість 
грн.00коп.) з ПДВ

січень

Оброблені 
овочеві(томатна 
паста,горошок,ікра 
кабачкова,кабачки 
консервовані,капуста 
квашена,квасоля 

консервована,кукурудз
а консервована,лечо 

овочеве,огірки 
консервовані,огірки 
солоні,помідори 

консервовані,помідори 
солоні,щавель 
консервований)

10.39.2 Плодів й горіхів,оброблених 
та законсервованих 2230

43893,60 (Сорок три 
тисячи вісімсот  
дев´яносто три  
грн.60коп.)з ПДВ

січень

Оброблені фрукти та 
горіхи (ананас 

консервований,варенн
я,жжем,повідло,конфіт
юр,курага,персик 

консервований,родзинк
и,сухофрукти,чорносли

в)

10.41.5 Олій рафінованих 2230

8106,45 ( Восім тисяч сто 
шість грн.45коп.)з ПДВ

січень

Рафіновані олії ( 
рафіновані 

олії),Тваринні та 
рослинні жири 
(оливкова олія)

10.51.1 Молока та 
вершків,рідинних,оброблених 2230

52320,00(Сто 
дев'ятнадцять тисяч 
вісімсот  п´ятдесят чотири 
грн 00коп.)з ПДВ січень

Молоко (пастеризоване 
молоко)

10.51.3 Масла вершкового та 60000,00 ( Шістдесят  Вершкове масло ( 10.51.3 Масла вершкового та 
молочних паст 2230

60000,00 ( Шістдесят  
тисяч  грн.00коп.)з ПДВ січень

Вершкове масло ( 
вершкове масло)

10.51.4 Сиру сичужного та 
кисломолочного сиру 2230

63201,25 ( Шістдесят три 
тисячи двісті одна 
грн.25коп.)з ПДВ січень

Твердий сир (твердий 
сир) Свіжий сир 

(м´який сир)

10.51.5 Продуктів молочних,інших 2230

54323,00 ( П'ятдесят  
чотири тисячи триста 
двадцять три грн.00коп.)з 
ПДВ

січень

Молоко (згущене 
молоко,Йогурти та інші 
ферментовані молочні 

продукти 
(сметана,кефір,ряженк

а)
10.61.1 Рису напівобрушеного чи 
повністю обрушеного,або лущеного 
чи дробленого 2230

5786,00 ( П´ять тисяч 
сімсот вісімдесят шість 
грн.00коп.)з ПДВ січень

Рис обробленний (рис 
обробленний)

10.61.2 Борошна зернових і овочевих 
культур;їхніх суміші 2230

4536,00( Чотири тисячи 
п´ятсот тридцать шість 
грн.00коп.)з ПДВ

січень

Борошно зернових та 
овочевих культур і 
супутня продукція 

(борошно пшеничне)

10.61.3 Круп,крупки,гранул та інших 
продуктів з зерна зернових культур 2230

11351,07 ( Одиннадцять  
тисяч триста п´ятдесят 
одна грн.07коп.) з ПДВ

січень

Продукція із зерна 
зернових культур 

(вівсяні 
пластівці,злакові 

продукти) Манна крупа 
(манна крупа)

10.62.1 Крохмалю і 
крохмалепродуктів;цукру і цукрових 
сиропів,н.в.і.у 2230

1626,00(Одна тисяча 
шістсот двадцять шість 
грн.00коп.) з ПДВ січень Крохмалі (крохмалі)

10.71.1 Виробів 
хлібобулочних,кондитерських та 
кулінарних,борошняних,нетривалого 
зберігання 2230

 62631,80 ( Шістдесят дві 
тисячи шістсот тридцать 
одна грн.80коп.)з ПДВ

січень
Хлебопродукти 

(хлыб,булки)

10.72.1 Виробів 
хлібобулочних,зниженої вологості,та 
кондитерських,борошняних,тривалог
о зберігання 2230

35610,00( Тридцять п´ять 
тисяч шістсот десят 
грн.00коп.)

січень

Підсмажены 
хлібобулочны вироби 

(сухарі,солодке 
печиво,пряники,вафлі,

сушка)
4692,00 ( Чотири тисячи 

10.73.1  Макарон,локшини,кускусу і 
подібних борошняних виробів 2230

4692,00 ( Чотири тисячи 
шістсот дев´яносто дві 
грн.00коп.)з ПДВ січень

Борошні вироби 
(макаронні вироби)

10.81.1  Цукру-сирця,тростиного і 
очищеного тростинного чи 
бурякового цукру(сахарози),меляси 2230

17190,00 ( Сімнадцять  
тисяч сто  дев'яносто  
грн.00коп.)з ПДВ січень Цукор (цукор білий)



10.82.1Какао тертого,какао-
масла,жирів й олій,какао-порошку 2230

4200,00(Чотири   тисячи 
двісті  грн.00коп.) січень Какао (какао)

10.82.2 Шоколаду і цукрових 
кондитерських виробів 2230

58982,85 ( П'ятдесят вісім 
тисяч дев'ятсот вісімдесят 
дві грн.85коп.)з ПДВ

січень

Шоколад та цукрові 
кондитерські вироби 

(карамель,шоколад,нуг
а,шоколадні вироби)

10.83.1Чаю і кави,оброблених 2230

7204,00 ( Сім  тисяч двісті 
чотири  грн.00коп.)з ПДВ

січень

Замінники кави 
(кавовий напій), Чай 

(чорний чай)

10.84.2 Прянощів,оброблених 2230
110,00( Сто десять 
грн.00коп.) з ПДВ січень

Трави та спеції 
(лавровий лист,ваніль)

10.84.3 Солі харчової 2230

513,60 ( П´ятсот 
тринадцять грн.60коп.)з 
ПДВ січень Трави та спеції (сіль)

10.89.1 Супів,яєць,дріжджів та інших 
харчових продуктів;екстратів та соків 
з м'яса,риби й водяних безхребетних 2230

315,00 ( Триста 
п´ятнадцять  грн.00коп.)з 
ПДВ

січень Дріжджі (дріжджі)
20.14.3 Кислот монокарбонових 
жирних технічних;кислот корбонових 
та їхніх солей 2230

9,94 ( Дев´ять грн.94коп.)з 
ПДВ

січень
Трави та спеції 

(лимона кислота)
74.90.1 Інформаційно-
консульт.послуги 2240

7500.00(Сім тисяч п ятсот 
грн.00коп.) квітень

95.11.1 Послуги з техничного 
обслуговування і ремонту 
компьютерної техники 2240

10000,00( Десять тисяч 
грн.00коп.)

січень

Ремонт, технічне 
обслуговування 
персональних 
комп’ютерів, офісного, 
телекомунікаційного та 
аудіовізуального 
обладнання, а також 
супутні послуги

80.20.1 Пожарна 
сигналізація,охранная сигнализация 

31912,80 ( Тридцять одна 
тисяч дев´ятсот 
дванадцять грн.80коп.)

Послуги з ремонту і 
технічного 
обслуговування 
протипожежного 
обладнання,Послуги з 

сигналізація,охранная сигнализация 

2240

дванадцять грн.80коп.)

січень

обладнання,Послуги з 
охорони об’єктів та 
особистої охорони

61.10.1 Телекомунікаційні послуги 2240

5306,04( П'ять тисяч 
триста шість  грн.04коп.) січень

Послуги телефонного 
зв’язку та передачі 
даних

45.20.1 Технічне обслуговування 
та ремонтування автомобілів 2240

500,00( П'ятсот  грн.00коп.)

березень

Послуги з технічного 
обслуговування 
автомобілів

65.12.2 Страхування цивільної 
відповідальності автотранспорта 2240

6595,00(Шість тисяч 
п'ятсот дев'яносто п'ять 
грн.00коп.)

квітень

Послуги зі страхування 
цивільної 
відповідальності 
власників 
автомобільного 
транспорту

52.10.1 Послуги  зберігання, доставки 
підручників 2240

8218,40(Вісім тисяч двісті 
вісімнадцять  грн.40коп.)

березень

Послуги з 
автомобільних 
перевезень;Послуги 
з обробки та 
зберігання вантажів

81.29.1 Послуги по дератизація і 
дезинсекція 2240

25670,00( Двадцять п´ять 
тисяч шістсот сімдесят 
грн.00коп.)

січень

Послуги з 
дезінфікування та 
витравлювання;Послуг
и з дератизації.Послуги 
з боротьби зі 
шкідниками

35.13.1 Обслуговування мереж 
зовнішнього освітлення 2240

5330,88 ( П´ять тисяч 
триста тридцять 
грн.88коп.)

січень

Послуги з технічного 
обслуговування систем 
вуличного освітлення

38.11.2 Послуги по ввивозу сміття 2240

15566,88(  П´ятнадцять 
тисяч п'ятсот шістдесят шість 

грн.88коп.) січень

Послуги у сфері 
поводження зі сміттям 
та відходами38.11.2 Послуги по ввивозу сміття 2240 грн.88коп.) січень та відходами



71.20.1 Поверки лічильників 2240
1000,00(Одна тисяча 
грн.00коп.)

травень

Послуги з ремонту і 
технічного 
обслуговування 
лічильників 
електроенергії;Послуги 
з ремонту і технічного 
обслуговування 
лічильників води

62.02.3 Ліцензійний супровід 
програми "Парус",програмне 
забезпечення Парус-Бюджет,Парус-
Консолідація

2240
5800,00( П´ять тисяч 
вісімсот  грн.00коп.)

січень

Послуги у сфері 
інформаційних 
технологій: 
консультування, 
розробка програмного 
забезпечення, послуги 
мережі Інтернет і 
послуги з підтримки

85.59.1 Навчання на курсах 
техн.безпеки 2240

1500,00(Одна тисяча 
п´ятсот  грн.00коп.)

вересень

Послуги з професійної 
підготовки у сфері 
безпеки

72.19.1 Послуги визначення опіру 
ізоляції єлектропроводок 2240

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

червень

Послуги з ремонту і 
технічного 
обслуговування 
електричного 
устаткування будівель

33.19.1 Опресування систем 
опалювання 2240

2000,00(Две тисячи  
грн.00коп.)

жовтень

Послуги з ремонту і 
технічного 
обслуговування систем 
центрального опалення

33.13.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування радіологічного, 
електромедичного й 

14400,00(Чотирнадцять 
тисяч чотириста 
грн.00коп.)

Послуги з ремонту і 
технічного електромедичного й 

електротерапевтичного 
устатковання 2240

грн.00коп.)

січень

технічного 
обслуговування 
медичного обладнання

58.29.3 Програмне забезпечення як 
завантажені файли 2240

20000,00(Двадцять тисяч  
грн.00коп.)

січень

72261000 - 2 Послуги з 
обслуговування 
програмного 
забезпеченн 

33.12.1  Перезарядка вогнегасників 2240

3000,00(Три тисячи  
грн.00коп.)

травень

Послуги з ремонту і 
технічного 
обслуговування 
протипожежного 
обладнання

ДСТУ БД 1.1-1-2013 (Поточний 
ремонт інтерната) 2240

199900,00( Сто дев´яносто 
дев´ять  тисяч дев´ятсот 
грн.00коп.) травень

36.00.2 Водопостачання  2272
37200,00 ( Тридцять сім 
тисяч двісті грн.00коп.) січень Розподіл питної води

37.00.1  Каналізація 2272
18600,00( Вісімнадцять 
тисяч  шістсот грн.00коп.) січень

Послуги у сфері 
водовідведення #ССЫЛКА!

32.50.3Кушетка процедурна.стіл для 
масажу. 3110

43705,00(сорок три тисячі 
сімсот п'ять грн.) квітень

32.30.1 Бігова доріжка,тренажер для 
плоскостопія,бегова доріжкас 
магнітом,велотренажер,фітнес 
станція 3110

82854,00(вісімдесят дві 
тисячі вісімсот п'ятдесят 
чотири грн.)

квітень

26.20.1 Ноутбук 3110

12999,00(Дванадцять 
тисяч дев ятсот дев яносто 
дев ять грн.00коп.)

квітень

32.99.5 Цифровий вимірювальний 
комп ютерний для кабінету 3110

199999,00(Сто дев яносто 
дев ять тисяч дев ятсот 
дев яносто дев ять 
грн.00коп.) квітень

30.09.1Ліжко,матрац 3110

199956.00(Сто дев яносто 
дев ять тисяч п ятдесят 
шість грн.00коп.) квітень30.09.1Ліжко,матрац 3110 шість грн.00коп.) квітень

26.20.1 
Процессор,принтер,МФУ.копируваль
ний 
автомат,ноутбук,ак.система,радиоси
стема 3110

187000,00(Сто вісімдесят 
сім тисяч грн.00коп.)

квітень



25.99.1 Стелажи н/ж,для 
посуди,стол,ванна н/ж,полки 
н/ж,шкаф 3110

144335.58(сто сорок 
чотири тисячі триста 
тридцять п'ять грн.58коп.) квітень

27.51.28 Котел єлектрический 3110

55663.42(п'ятдесят п'ять 
тисяч шістсот шістдесят 
три грн.42коп.) квітень

28.94.2 Пральні машин.,каток гладільний 3110

199999,00(Сто дев яносто 
дев ять тисяч дев ятсот 
дев яносто дев ять 
грн.00коп.) квітень

71.12.1Виконання  капітального 
ремонта 3132

1169166,00(Один миллион 
сто шестьдесят девять 
тысяч сто шестьдесят 
шесть грн.00коп.)

травень

Дог.1від 30.05.2016р.

ДБН А.2.2-3-2014(Капітал.ремонту 
систем опален.,водопостач. та 
каналізації будівлі інтерната)) 3132

276600,00(двісті сімдесят 
шість тисяч шістьсот 
грн.00коп.) травень

Дог17/16 від 
30.05.2016р

ДСТУ БД 1.1-1-2013 (Поточний 
ремонт інтерната) 2240

199000,00(Сто девяносто 
девять тісяч грн.00коп.) травень Дог.1від 30.05.2016р.

25.71.1Ложка,ніж,лопатка кулінарна 2210
9091,08(дев ять тисяч дев 
яносто одна грн.08коп.) червень Дог77від07.06.2016р.

25.99.1 Сковорода,каструля, 2210

25034,48(двадцять п ять 
тисяч тридцять чотири 
грн.48коп) червень Дог77від07.06.2016р.

16.29.1 стул для розруба м яса 2210
5260,00(п ять тисяч двісті 
шістьдесят грн.00коп.) червень Дог77від07.06.2016р.

27.52.1 електрочайник 2210

10959,30(десять тисяч дев 
ятсот п ятдесят дев ять 
грн30коп) червень Дог77від07.06.2016р.

5995,26(п ять тисяч дев 

23.41.1 сервіз столовий 2210

5995,26(п ять тисяч дев 
ятсот дев яносто п ять 
грн.26коп.) червень Дог77від07.06.2016р.

23.13.1 чарки,склянки 2210
2647,40(дві тисячі шістсот 
сорок сім грн.40коп.) червень Дог.2/2 від22.06.2016р.

28.30.4Газонокосилка 2210

4850,00(чотири тисячі 
вісімсот п ятдесят 
грн.00коп) серпень Дог.55 від 09.08.2016р

25.73.3 Кутова шліфмашина 2210
3890,00(три тисячі вісімсот 
дев яносто грн.00коп) вересень Дог.37 від05.09.2016р.

71.20.Текущий ремонт и госпроверка 
весоизмерительной техники 2240

1911,33(Одна тісяча 
девятьсот одинадцять 
грн33коп.) вересень Дог.9 від07.09.2016р

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від 11.01.2016 №14

Голова тендерного комітету Л.І.Назаренко 
(підпис)

Секретар тендерного комітету О.В.Мевша
(підпис)



#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!



#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!
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