Щодаток до рiчного плану закупiвель на 201б piK
03527891
дрпоу
РП
код €Д

оБЛАСТI,
ПРокУРАТУРА CY1UCЬKOIi овлдстI,
Код

IIредмет закупiвлi

кЕкВ

(Для

бюджетних

коштiв)

22L0

код ДК 016-2010 Т7.23.Т

вироби

канцелярськi паперовi (ДК 02|:2015

22800000-8 Паперовi

чи

-

BapTicTb

предмета

закупiвлi

199000,00 грн.
(сто дев'яносто
дев'ять тисяч грн.
00 коп.)

22L0

KapToHHi

реестрацiйнi журнitли, бухгаrrтерськi
книги, швидкозшивачi, бланки та iншi

l50000,00 грн.
(сто п'ятдесят
тисяч грн. 00 коп.)

паперовi канцелярськi

вироби;
30199000-0 Пагrерове канцелярське
приладдя та iншi паперовi вироби)
(конверти, журнчlли ресстрацiТ, папiр
для нотаток, Iцотижневики, блокноти,
к€lлендарi тощо)

22|0

код ЛК 01б-2010 - 58.14.1 журнали,га
перiодичнi виданнrI (ЛК 021:2015

107000,00 грн.
(сто ciM тисяч грн.
00 коп.)

перiодичнi
iншi перiодичнi
спецiалiзованi
*урнали) (передплата
виданrul
перiодичних видань)

та

код ДК 016-2010 - 58.t9.1 послуги
щодо видавання друкованоi продукчii,
iншi (ДК 02Т:2015 * 22З00000-3
поштовi та вiталънi листiвки й iнша
друкована продукчiя; 224T2000"7 HoBi
марки) (календарi, грамоти, марки)

22|0

код ЛК 01б-2010 32.99.1

22|0

убори

199000,00
(сто дев'яносто
дев'ять тисяч грн.
00 коп.)

z2T0

222а0000-2 гz}зети,

i

Очiкувана

50000,00
(п'ятдесят тисяч
грн. 00 коп.)

наголовнi захиснi; рl.чки для писанюI

та олiвцi, дошки штемпелi для
датування опечатування та

35000,00 грн.

(rр"дц"ть п'ятъ

нумерування; стрiчки до друкарсъких
машин; штемпельнi подушечки (ЛК
021 :201

5

30192000-

1

тисяч грн. 00 коп.)

офiсне

приладдя)

код ЛК 01б-2010 22.29.2

вироби
пластмасовi iншi, H.B.i.y. (ДК 021:2015
30197000-б дрiбне канцелярське
приладдя) (приладдя канцелярське та
пластмасове9 штампи)
шкiльне
таблички)

22L0

код ДК 016-2010 20.52.1 клеi (ДК

22т0

2000,00 грн.
(двi тисячi грн. 00
коп.)

код ДК 016-2010 25.7|.Т

2z|0

2000,00 грн.
(двi тисячi грн. 00
коп.)

02|:2015

-

25000,00 грн.
(двадцять п'ять
тисяч грн. 00 когr.)

249Т0000-б клеТ)

вироби

ножовi та отоловi прибори (ножичi)
(ДК 02t:2015

-

39241200-5 ножицi)

код ДК 016:2010 20.30.2 фарби та

лаки, iншi, та пов'язана з ними
продукцiя (чорнило, тонери) (ДК

22L0
25000,00 грн.

(двадцятъ п'ять
тисяч грн. 00 коп.)

021:2015 30125000-1 частини та
приладдя до фотокопiювальних
апаратiв)

код ДК 01б-2010

20.4|

.3

мипо,

засоби мийнi та засоби для чищення
(ДК а2|:2015 - 39831000-6 засоби д.гtя
пранюI i миття)

22|0

З5000,00 грн.
(тридцять п'ятъ
тисяч грн. 00 коп.)

Процедура

закупiвлi

Орiснтовний
початок
проведення
процедури

Примiтки

Предмет закупiвлi

Код

кЕкВ

(Для

бюджетних

коштiв)

код ЩК 0l6-2010

-

20.4|.4 препарати

пахуri, воски та iншi засоби для
чищення (Дк 021 :2015 39810000-3
ароматизатори та воски; 39831500-1
Засоби для чищення i миття

Очiкувана
BapTicTb

предмета

закупiвлi

22|0
15000,00 грн.
(п'ятнадцять тисяч
грн. 00 коп.)

автомобiлiв)

код ДК

0l6-2010 |7.22.1 папiр
i туалетний та паперова
(ДК 02|:2015 - 3З760000-5

побутовий

продукцiя

22I0
5000,00 грн.
(п'ять тисяч грн.
00 коп.)

Туалетний папiр, HocoBi хустинки,

рушники для рук i серветки)

код ЛК 01б-2010 27.20.1 елементи
первиннi, первиннi батареI та частини
до них (ДК 02l:2015

22т0

-

22L0

код ЛК 016:2010 22.29.1 одяг i 22|0

аксесуари

до нього

(зокрема

рукавички), пластмасовi (ЛК a2l:20l5

- t8424000-7 рукавички)
код ЛК 016:2010 22.22.1 тара 22la
пластмасова (ЛК 02|:2015 - 392240008 мiтли, щiтки та iнше

господарсъке

3000,00 грн.
(три тисячi грн. 00
коп.)
8000,00 грн.
(BiciM тисяч грн.
00 коп.)
5000,00 |рн.
(п'ять тисяч грн.
00 коп.)
3000,00 грн.

(rр" тисячi грн. 00
коп.)

приладдя)

22|0

2000,00 грн.

(д"i тиоячi грн. 00
коп.)
код ЩК 01б-2010

-

25.73.3 iнструменти

ручнi iншi (ДК 02|:2015
ручнi iнструменти рiзнi)

-

445|2000-2

22|0

22|0

код ДК 01б-2010 27.40.2 лампи та
свiтилъники (ДК 02I:20l5 - 31500000-

1

22l0

освiтлювальне обладнання та

електричнi лампи)

код ЩК 016-2010 - 27.З2.1 проводи та
кабелi електроннi та електричнi, iншi

(ДК

-

i у.

2000,00 грн.
(двi тиоячi грн. 00
коп.)

6000,00 грн.
(шiстъ тисяч грн.

:2015

код ЩК 016-2010
29.32.3 частини та
приJIаддя до моторних транспортних
засобiв н.в.
(ДК 021:20|5
З43 10000-3 двигуни та
частини;
34320000-6 механiчнi запаснi частини,
KpiM двигунiв i частин двигунiв)

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

22I0

443|80000-2
електричнi проводи; 44320000-9 кабелi
та супутня продукчiя)
021

l000,00 грн.
(одна тисяча грн.
00 коп.)

00 коrr.)

22l0

119680,00 грн.

(сто дев'ятнадцятъ
тисяч шiстсот
вiсiмдесят грн. 00
коп.)

ik

22т0

22|0

85З22,а0 грн.
(вiсiмдесят п'ять
тисяч триста
двадцять двi грн.
00 коп.)
6000,00 грн.
(шiсть тисяч грн.
00 коп.)

IIроцедура

закупiвлi

Орiснтовний
початок
проведення
процедури

Примiтки

Предмет закупiвлi

Код КЕКВ

Очiкувана

(для

BapTicTb

бюджетних

коштiв)

код Дк

0

1

б-20

10

28.29 .|

газогенератори, дистиляцiйнi

фiльтрувальнi апарати (ДК 021:2015

Процедура

закупiвлi

предмета

закупiвлi

Орiснтовний

Примiтки

початок
проведення
процедури

22|0
8700,00 грн.
(BiciM тисяч ciMcoT
грн. 00 коп.)

та

-

429|3000-9 оливнi, бензиновi та

повiтрозабiрнi фiльтри)

22l0

код ДК 016-2010

29.3Т.2

устаткування електричне, iнше, до
моторних транспортних засобiв та

його частини (ДК
3

22|0

021 :2015

1б10000-5 електричне обладнання

9000,00 грн.
(дев'ять тисяч грн.
00 коп.)

l5900,00 грн.
(п'ятнадцять тисяч
дев'ятсот грн. 00
коп.)

для двигунiв i транспортних засобiв)

код ДК 01б-2010 18.12.1 послуги
щодо друкування iншi (ДК 02I:2015 3 1 523300- 1 пiдсвiчувальнi вивiски)

22|0

сто дев'яносто

шiсть грн. 00 коп.)
22|0

Всього по КЕКВ

2210

5З .20.1 Послуги
поштовi та Kyp'cpcbKi, iншi (ДК 02l:2015
- 64100000-7 поштовi та Kyp'epcbKi

2240

послуги. Оплата послуг спецiального

зв'язку, вiдправки пошти,

послуги

маркувirльноi машинки)

2240

код ЛК 01б-2010 61.10.4 Послуги
iHTepHeToM проводовими
зв'язку

(ДК 02l:2015

2240

642L6000-3

i

224а

мало

вантажних
автотранспортних засобiв (ЩК 02I.5015

50112000-З послуги

з

ремонту та

технiчного обслуговування автомобiлiв)

код ДК 016-2010 -84.24.1 Послуги у

сферi

громадського порядку та

громадськоi безпеки
797

(ДК

2240

021 :2015

|0000-4 послуги охорони. Оплата

послуг охорони адмiнбудинкiв)

ВiдшкодуваннJI експлуатацiйних витрат

Сумськiй фiлii

2240

,Щержавного проектно-

вишукувального

iнституту

кЩнiпродiпроводгосп>)

код ДК 016-2010 б8.20.1 Послуги

щодо оренди й експлуатування власноi
чи взятоi у лiзинг HepyxoмocTi (ДК
021':2015

в

-

70220000-9 послуги з надання
лiзинry нежитловоi

оренду

чи

HepyxoмocTi. Оренда примiщень та

68050,00 грн.
(шiстдесят BiciM
тисяч п'ятдесят
грн. 00 коп.)
1661б0,00 грн.
(сто шiстдесят
шiсть тислl сто
шiстдесят грн. 00
коп.)

579З9,00 грн.
тисяч дев'ятсот
тридцять дев'ять
грн. 00 коп.)

електронних повiдомлень та iнформачii.
Послуги з доступу до мережi IHTepHeT)

Код ДК 01б:2010 45.20.1 Технiчне
обслуговування та peMoHTyBaHHrI

тисячi BiciMcoT дев'яносто BiciM грп. 00 коп.)

(шОятдесят ciM

послуги систем електронноi передачi

автомобiлiв

20l00,00 грн.
(двадцять тисяч
сто грн. 00 коп.)

1174898,00 грн. (один мiльйон сто сiмдесят чотири

код ДК 016-2010

мgрежами

30196,00 грн.

(rр"дц"ть тисяч

2240

l83750,00 грн.
(сто вiсiмдесят три
тисячi ciMcoT
п'ятдесят грн. 00
коп.)
132З12,00 грн.
(сто тридцять двi
тисячi триста
дванадцять грн. 00
коп.)
69000,00 грн.
(шiстдесят дев'ять
тисяч грн. 00 коп.)

107705,64 грн.
(сто ciM тисяч
ciMcoT п'ятъ грн.
64 коп.)

Факт закупiвлi послуг у розумiннi
п. 3 ч. l ст. l Закону УкраiЪи "Про

здiйснення державних закупiвель" вiд
не
10.04.2014 ]Фl I97-VII
вiдбувасться, оскiльки розпорядник
бюджsтних коштiв не набувас права
власностi на зазначенi посJryги

Код КЕКВ
(дл"
бюджетних

Предмет закупiвлi

коштiв)

Очiкувана
BapTicTb

предмета

закупiвлi

Процелура

закупiвлi

Орiснтовний

Примiтки

початок
проведення
процедури

експлуатацiйнi витрати орендованих
примiшень)

код ДК 016-2010 38.11.6 Послуги

пiдприсмств щодо
безпечних вiдходiв (ДК
905

1300-6 послуги

з
i

2240

перевезення

021 :2015

поводженням iз
та ix

безпечними смiтгям вiдходами
угилiзацiя. Вивезення смiтгя)

за користування земельною
дiлянкою (Сумськiй фiлii Щержавного
проектно-вишукувitльного iнстиryту
Плата

2240

<ЩнiпродiпроводгосD) та Сумському

8380,00 грн.
(BiciM тисяч
триста вiсiмдесят
грн. 00 коп.)

7200,00 грн.
(ciM тисяч двiстi
грн. 00 коп.)

обласному управлiнню водних pecypciB)

код ДК 016-2010

ЗЗ.l2.1

технiчне
Ремонтування та
обслуговування машин загаJIъноi
призначеностi (ДК 021':2015 - 50531200-

2240

8 Послуги з технiчного обслуговування
гчlзових приладiв, 50700000-2 послуги з
ремонту та технiчного обслуговування
будiвельних конструкцiй; 50400000-2

23840,00 грн.
(двадцятъ три
тисячi BiciMcoT
сорок грн. 00 коп.)

послуги ремонту i технiчного
обслуговування вимiрювttльних,

випробувальних

приладiв.

Обслуговування маркувitльноi машинки,

перезарядка

вогнегасникiв,

обслуговування лiфтового обладнання та
гilзового обладнання)

код ДК

0

1

6-2010
та

ремонтування
обслуговування

33. l 3.

l

2240

технiчне
електронного й

оптичного устаткування (ДК a2L:2015

-

з

ремонту i

технiки, апаратури та

супутнього

аудiовiзуirпьного та

оптичного

50532000-3 Послуги

28049,18 грн.
(двадцять BiciM
тисяч сорок
дев'ять грн. 18
коп.)

технiчного обслуговування електричноi

обладнання; 50340000-0 послуги з
ремонту i технiчного обслуговування

обладнання. Поточний ремонт та

технiчне обслуговування електронного
обладнання)

код ЛК 016-2010 62.02.2 Послуги

224а

щодо консулътування стосовно систем i
програмного забезпечення (ДК 021 :2015
- 72200000-7 послуги з програмування та

консультативнi послуги

з

23300,00 грн.
(двадцять три
тисячi триста грн.
00 коп.)

питань

програмного забезпечення. Системний
супровiд програмних продуктiв IС-Про,
Системи-НАУ)

Код ЛК 016:2010

95.11.1

ремонтування комп'ютерiв i

224а

периферiйного устаткування (ДК

02I:2015 - 50300000-8 ремонт, технiчне
персонilльних
обслуговування
офiсного,
та
аулiовiзуilJlьного обладнання, а також
супутнi послуги)

l80000,00 грн.
(сто вiсiмдесят
тисяч грн. 00 коп.)

комп'ютерiв,
телекомунiкацiйного

2240

2240

820б,00 грн.
(BiciM тисяч двiстi
шiсть грн. 00 коп.)

l200,00 грн.
(одна тисяча двiстi
грн. 00 коп.)

Факг закупiвлi пос.тryг у розумiннi
п. 3 ч. l сг, l Закопу Украiни "Про

здiйснення державних заrgтriвель" вiд

10.04.2014 Mll97-VII

не

вiдбувасгься. оскiльки розпорядник
бюджетних коштiв не набувае права
власностi на зазначенi посJIуги

Код КЕКВ

Предмет закупiвлi

(для

бюджетних

коштiв)

10

код ДК

65 .Т2.2 Послуги
0 1 6-20
щодо страхування автотранспорту (ДК

021:2015

2240

66516100-1 послуги зi

gTpaxyвaнrul цивiльноТ вiдповiдальностi
пр aBoBoi вiдпов

iдальностi)

2240

щодо страхування вiд нещасних випадкiв
i страхування здоров'я (ДК 021 :2015
665|2100-3 послуги страхування вiд
нещасних випадкiв. обов'язкове
особисте страхуванrш водiiв)

код ЛК

0

6-20

1

10

.I2.4 Послуги

65

щодо страхування майна вiд пожежi та

iнших небезпек (ДК
665|5200-5 послуги

зi

224а

021-:201.5

страхування

майна. Страхування

об'сктiв

HepyxoмocTi)

код ДК 016-2010 58.29.5 послуги
щодо надання лiцензiТ на право

користування

забезпеченням (ДК

9

послуги

iз

послуги

конторсъких/офiсних

Примiтки

проведення
процедури

20695,а0 грн.
(двадцять тисяч

2856,00 грн.
(двi тисячi
BiciMcoT п'ятдесят
шiсть грн. 00 коп.)

64320,30 грн.
(шiстдесят чотири
тисячi триста
двадцять грн. 30
коп.)

З2|92,а0 грн.

тисячi сто
дев'яносто двi грн.
00 коп.)

-79132100-

щодо оренди та

Орiснтовний
початок

(rр"дц"ть двi

засвiдчення справжностi
електронних пiдписiв. Вiдкритий кJIюч
ЕЦП.Лiцензiя НОД)

Код ДК 016-2010 77.33.|

закупiвлi

2240

програмним

021-:201 5

предмета

закупiвлi

Процедура

дев'яносто п'ять
грн. 00 коп.)

цивiльно-

код ДК 016-2010 65.|2.| Послуги

BapTicTb

шiстсот

власникiв автомобiльного транспорту.

Обов'язкове страхування

Очiкувана

2240
Т225,00 грн.
(одна тисяча дрiстi

лiзингу

машин

(ДК
021:2015 30200000-1 комп'ютерне
приладдя. Оренда
обладнання

двадцять п'ятъ
грн. 00 коп.)

та

комп'ютерноi технiки)

224а

Код ДК 016-2010 62.03.1

щодо керування

послуги

2240

комп'ютерними

34800,00 грн.

засобами (ДК 02|:20|5 72З|5000-6
послуги з керування мережами даних iз

(rр"дцпть чотири
тисячi BiciMcoT
грн. 00 коп.)

пiдтримки мереж даних. Послуги щодо
керування мережами)

Код ДК 016-2010 8I.29.1

послуги

щодо очищування iншi (ДК 021:2015 9067000-4 послуги лезiнфiкування та
дератизування мiських i сiльсъких

40200,00 грн.
(сорок тисяч двiстi
грн. 00 коп.)

2240
20I-,24 грн.

(двiстi одна грн.
24 коп.)

територiй)

Код ДК 016-2010 43.91.1

роботи

2z40

покрiвельнi (ДК 02l:2015 - 45260000-7
покрiвельнi роботи та iншi спецiалiзованi
булiвельнi роботи)

2240

Код ЛК 016-2010 7t.2а.1

послуги

щодо технiчного випробовування й
аналiзування (ДК

Послуги

з

021_:2015

технiчних

1610l1,64 грн.
(сто шiстдесят
одна тисяча
одинадцять грн.
б4 коп.)

l8000,00 грн.
(вiсiмнадцять
тисяч грн. 00 коп.)

2240
25000,00 грн.
(двадцятъ п'ять
тисяч грн. 00 коп.)

-

71600000-4
випробувань,

аналiзу та консультування)

Всього по КЕКВ

2240

1465593,00 грн. (один мiльйон чотирI|ста шiстдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яноето три грп. 00 коп.)

Вiдшкодування послуг теплопостачання

(Сумськiй фiлii ,Щержавного проектно-

22l I

23999,аб грн
(двадцять три

Факг закупiвлi пос.lryг у розумiннi
п. З ч. l ст. l Закоку Украiни "Про

здiйснення державних заrсупiвель" вiд

Код

[Iредмет закупiвлi

кЕкВ

Очiкувана

(Дл"

закупiвлi

коштiв)

кЩнiпродiпроводгосп>)

23999,06

код ДК 016-2010 - 36.00.2 Обробляння 2272
та розподiляннJI води трубопроводами
(ДК 02 1 :201 5 65 100000-4 послуги з
розподiлу води та супугнi послуги.
Водопостачання та водовiдведення)

ВiruтlкодуваннJI послуг водопостачання
водовiдведення (Сумсъкому
обласному управлiнню водних pecypciB,

та

Вiдшкодування витрат по електроенергti
(Сумському обласному управлiнню
водних pecypciB, Сумськiй фiлii

2273

проектно-вишукувz}льного

21 135,00

(двадцять одна
тисяча сто
тридцять п'ять
грн. 00 коп.)
Факт закупiвлi пос.lryг у розулtiннi
п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону Украiни "Про

13

10.04.2014 N91I97-VII

не

вiлбуваеться, оскiльки розпорядник
бюджsтних KorпTiB не набувас права
власностi на зазначенi посл\.ги

залсупiвлi послуr у розупriннi
ч. l ст. 1 Закону Украiни "Про
здiйснення державних заrg,,пiвель" вiд

Факт

1000,00 грн.

Всього по КЕКВ 2213

п. 3

10.04.2014

M1197-VII

не

вiдбувасгься, оскiльки розпорядник
бюдхетних коштiв не набувае права
власностi на зазначенi послyrи

131000100 грн. (сто тридцять одна тисяча грн. 00 коп.)

код ДК 016:2010 - 06.20.1 газ природний,
скраплений або в гrlзоподiбному cTaHi
(ДК 021..2015 - 09123000-7 природний
газ. Природний газ та його передача)

З5.22.|

розподiляння газоподiбного пilIIива
трубопроводами (ДК 021:2015

65200000-5 послуги з розподiлу газу та
супутнi послуги. Послуги з розподiлу
природного газу)

2274

не

(двадцять три тисячi дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 0б коп.)

(сто тридцять одна
тисяча грн. 00
коп.)

iнститугу к!нiпродiпроводгосп)

Всього по КЕКВ

I97-VII

27835,00 грн. (двадцять ciM тисяч BiciMcoT тридцять п'ять грн. 00 коп.)

2272

код ДК 016-2010

Ngl

бюджетних коштiв не набувае права
власностi на зазна.rенi посlryги

здiйснення державних заrсупiвель" вiд

,,Щержавного проектноiнстит5"гу
кЩнiпродiпроводгосп>)

fiержавного

10.04.2014

вiдбувасгься, оскiльки розпорядник

6700,00 грн.
(шiсть тисяч
ciMcoT грн. 00
коп.)

вишукув€lJIьного

кЕкВ

початок
проведення
процедури

2212

Сумськiй фiлii

Всього по

грн.

Примiтки

Орiснтовний

тисячi девОятсот
дев'яносто дев'ять
грн. 06 коп.)

iнститугу

Всього по КЕКВ 227l

закупiвлi

предмета

бюджетних

вишукувilльного

Процедура

BapTicTb

198419,00

227 4

.Щоговiр, дiя якого цродовжена на
початку 2016 року на суму, що не
перевищуе 20О/о суми, визначеноi Y
договорi, укJIадеЕого за результатаNIи

1l11'l0,40грн.
(сто одинадщ{ть
тисяч сто сiмдесят
грн. 40 коп.)

цроведен!ý процедури закупiвлi

в

2015 рочi

227 4

8]248,60 грн.
(вiсiмдесят ciм
тисяч двiстi сорок
BiciM грн. 60 коп.)

грн. (двiстi лев'яносто дев'ять тисяч дев'ять тисяч дев'ятсот сiмдесят шiсть грв.

Затверджений рiшенням KoMiTeTy з конкурсних торгiв вiд 2Т.0|.2
змiнами вiд 25.02.20Тб (протокол вiд 25.

6

]\lb3

(протокол вiд 2|.01.2016 J\b3) зi

'r

Т.С. Мироненко

Голова KoMiTeTy з конкурсних тор

(iнiцiали та прiзвище)

Т.В. Руженко

Секретар KoMiTeTy з конкурсних

(iнiцiали та прiзвlлще)

\-,*{л+

iозs2lъ%

00 коп.)

