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Додаток до річного плану закупівель (зі змінами)
на 2016 рік
КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Рубіжанської міської ради"
ЄДРПОУ 25370086
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

1

2

3

19.20.2 - Паливо рідинне та
газ; оливи мастильні (09132
- Бензин, 09211 - Мастильні
оливи та мастильні
матеріали)

2210

34120,00

23.91.1 - Вироби абразивні
(14811 - Жорнові камені,
точильні камені та круги)
(круг для болгарки)

2210

100,00

14.12.3 - Одяг робочий,
інший (18141 - Робочі
рукавиці, 18113Виробничий одяг) (фартух)

2210

960,00

22.19.6 - Предмети одягу та
аксесуари одягу з
вулканізованої ґуми (крім
виготовлених з твердої
ґуми) (19510 - Гумові
вироби) (гумові перчатки)

2210

3254,00

58.14.1 - Журнали та
періодичні видання
друковані (22213 Журнали)

2210

1800,00

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

4

5

6

2
17.23.1 - Вироби
канцелярські, паперові
(22458 - Друкована
продукція на замовлення,
22810 - Паперові чи
картонні реєстраційні
журнали, 22820 - Бланки,
22830 - Зошити) (журнал
обліку, книга канцелярська,
зошити)

2210

12685,00

17.12.1 - Папір газетний,
папір ручного виготовляння
та інший некрейдований
папір, або картон для
графічних цілей (22991 Газетний папір)

2210

600,00

20.52.1 - Клеї (24910 - Клеї)

2210

220,00

32.99.1 -Убори наголовні
захисні; ручки для писання
та олівці, дошки, штемпелі
для датування,
опечатування та
нумерування; стрічки до
друкарських машинок,
штемпельні подушечки
(30192 - Офісне приладдя)
(ручки, стрічка для
принтера)

2210

398,00

22.29.2 - Вироби
пластмасові інші, н.в.і.у.
(19520 - Пластмасові
вироби) (файл)

2210

525,00

25.99.2 - Вироби з
недорогоцінних металів,
інші (30193 - Органайзери
та приладдя до них)
(затискачі для папірців)

2210

32,00

17.12.7 - Папір і картон
оброблені (30197 - Дрібне
канцелярське приладдя)
(папір для друку)

2210

5000,00

3
26.20.1 - Машини
обчислювальні, частини та
приладдя до них (30232 Периферійне
обладнання,30121 Фотокопіювальні та
термокопіювальні пристрої)
(принтер, ксерокс)

2210

4100,00

26.80.1 - Носії інформації
магнітні й оптичні (30233 Пристрої для зберігання та
зчитування даних) (флешнакопичувач)

2210

250,00

27.11.5 - Елементи баластні
до розрядних ламп або
трубок; перетворювачі
статичні; дроселі та
котушки індуктивності,
інші (31154 - Джерела
безперебійного живлення)

2210

1500,00

27.12.1 - Апаратура
електрична для комутації чи
захисту електричних кіл на
напругу більше ніж 1000 В
(31211 - Щитки та шафи з
плавкими запобіжниками)
(автоматичні вимикачі)

2210

350,00

27.12.4 - Частини
електричної розподільчої та
керувальної апаратури
(31219 - Захисні коробки)
(коробка розподільна)

2210

80,00

27.40.1 - Лампи
розжарювання та
газорозрядні електричні;
лампи дугові (31519 Лампи розжарення та
неонові лампи, 31532 Частини до світильників та
освітлювальної арматури
(лампа
розжарювання,люмінесцент
ні)

2210

1200,00

4
27.33.1 - Пристрої
електромонтажні (31214 Розподільні пристрої, 31532
- Частини до світильників
та освітлювальної
арматури) (патрони,
вимикач)

2210

240,00

22.19.5 - Тканини
проґумовані (крім кордів до
шин) (31651 Електроізоляційна стрічка)

2210

80,00

20.41.3 - Мило, засоби
мийні та засоби для
чищення (33711 - Парфуми
та засоби гігієни, 39831 Засоби для прання і миття)
(мило,пральний порошок,
мийні засоби)

2210

3 954,00

29.32.3 - Частини та
приладдя до моторних
транспортних засобів,
н.в.і.у. (34330 - Запасні
частини до вантажних
транспортних засобів,
фургонів та легкових
автомобілів)

2210

2580,00

32.91.1 - Мітли та щітки
(39224 - Мітли, щітки та
інше господарське
приладдя)

2210

300,00

28.14.1 - Крани, вентилі,
клапани та подібні вироби
до труб, котлів, резервуарів,
цистерн і подібних виробів
(44411 - Санітарна техніка
(зміщувач для води),42131 Крани, вентилі та клапани)
(крани,змішувач для води)

2210

1478,00

5
27.90.3 - Устатковання для
паяння м’якими та
твердими припоями чи зварювання, машини й апарати
для поверхневого
термообробляння та
гарячого напилення,
електричні (42662 Зварювальне обладнання)
(зварювальний портативний
апарат)

2210

2300,00

23.51.1 - Цемент (44111 Будівельні матеріали)

2210

170,00

20.30.1 - Фарби та лаки на
основі полімерів (44111 Будівельні матеріали)
(фарба)

2210

640,00

23.99.1 - Вироби мінеральні
неметалеві, інші, н.в.і.у.
(44112 - Будівельні
конструкції різні)
(покрівельні матеріали)

2210

900,00

24.10.3 - Прокат плаский зі
сталі, без подальшого
обробляння, крім гарячого
прокатування (44112
-Будівельні конструкції
різні) (лист)

2210

467,00

24.20.3 - Труби та трубки
зовнішнього діаметра не
більше ніж 406,4 мм, зі
сталі, інші (44163 - Труби та
арматура)

2210

7233,00

24.20.4 - Фітинги до труб чи
трубок зі сталі, не литі
(44167 - Трубна арматура
різна) (сгон, штуцер)

2210

817,00

25.72.1 - Замки та навіси
(44521 - Навісні та врізні
замки різні)

2210

300,00

6
01.28.3 - Рослини,
переважно використовувані
в парфумерії, фармацевтиці
чи в інсектицидних,
фунгіцидних або подібних
цілях (03117 - Рослини, що
використовуються у
специфічних галузях)
(трави)

2220

3500,00

20.14.7 - Продукти хімічні
органічні, основні,
різноманітні (24322 Спирти, феноли,
фенолспирти та їх
галогено-, сульфо-, нітро-,
нітрозопохідні; жирні
промислові спирти) (спирт)

2220

800,00

20.20.1 - Пестициди та інші
агрохімічні продукти
(дезінфікуючі засоби)
(24455 - Дезинфекційні
засоби) (хлорантоін)

2220

2350,00

32.50.1 - Інструменти і
прилади медичні, хірургічні
та стоматологічні (33141 Медичні матеріали
нехімічні та гематологічні
одноразового застосування)
(шприци)

2220

50,00

21.20.2 - Препарати
фармацевтичні, інші (33141
- Медичні матеріали
нехімічні та гематологічні
одноразового застосування)
(вата)

2220

250,00

21.20.1 - Ліки (33622 Лікарські засоби для
лікування захворювань
серцево-судинної, 33661 Лікарські засоби для
лікування хвороб нервової
системи системи, 33632 Лікарські засоби для
лікування захворювань
опорно-рухового апарату)

2220

4866,00

7
10.20.2 - Риба, оброблена чи
законсервована іншим
способом; ікра осетрових та
замінники ікри (15241 Панірована риба та рибні
консерви)

2230

200,00

10.51.5 - Продукти молочні,
інші (15511 - Молоко)
(сгущене молоко)

2230

300,00

10.61.3 - Крупи, крупка,
гранули та інші продукти з
зерна зернових культур
(15613 - Продукція із зерна
зернових культур)

2230

500,00

10.61.4 - Висівки, січка та
інші залишки після
обробляння зерна зернових
культур (15614 - Рис
оброблений, 15625 - Манна
крупа)

2230

1000,00

10.81.1 - Цукор-сирець,
тростинний і очищений
тростинний чи буряковий
цукор (сахароза); меляса
(15831 - Цукор)

2230

4000,00

10.73.1 - Макарони,
локшина, кускус і подібні
борошняні вироби (15851 Борошняні вироби)

2230

2000,00

10.83.1 - Чай і кава,
оброблені (15863 - Чай)

2230

1000,00

95.11.1 - Ремонтування
комп’ютерів і
периферійного
устатковання (50323 Ремонт і технічне
обслуговування
комп’ютерних
периферійних пристроїв
персональних комп’ютерів)
(перезарядка картриджів)

2240

5000,00

8
80.20.1 - Послуги систем
безпеки (50413 - Послуги з
ремонту і технічного
обслуговування
контрольних приладів)
(обслуговування системи
пожарогасіння,
вогнегасників)

2240

3380,00

33.13.1 - Ремонтування та
технічне обслуговування
електронного й оптичного
устатковання (50411 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
вимірювальних приладів,
50421 - Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
медичного обладнання)

2240

20500,00

33.14.1 - Ремонтування та
технічне обслуговування
іншого електричного
устатковання (50711 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
електричного устаткування
будівель) (повірка
електрообладнання)

2240

2000,00

53.10.1 - Послуги поштові у
межах зобов’язання щодо
надання універсальних
послуг (7998 - Послуги з
передплати друкованих
видань)

2240

10,00

61.10.1 - Послуги щодо
передавання даних і
повідомлень (64211 Послуги громадського
телефонного зв’язку)

2240

3452,00

60.10.1 - Послуги щодо
радіомовлення; оригінали
радіомовних передач (64228
- Послуги з транслювання
теле- та радіопередач)

2240

180,00

9
64.11.1 - Послуги
центрального банку (66111 Послуги центральних
банків)

2240

260,00

65.12.2 - Послуги щодо
страхування автотранспорту
(66514 -Послуги зі
страхування вантажів та
послуги з транспортного
страхування, 66516 Послуги зі страхування
цивільної відповідальності)

2240

831,00

61.10.4 - Послуги зв'язку
Інтернетом проводовими
мережами (72411 Постачальники Інтернетпослуг)

2240

2160,00

62.02.2 - Послуги щодо
консультування стосовно
систем і програмного
забезпечення (72512 Послуги з управління
документообігом)

2240

1800,00

86.10.1 - Послуги
лікувальних закладів (85111
- Послуги лікувальних
закладів) (медичний огляд
працівників)

2240

10000,00

38.11.6 - Послуги
підприємств щодо
перевезення безпечних
відходів (90511 - Послуги зі
збирання сміття) (вивезення
побутових відходів)

2240

359,00

36.00.2 - Обробляння та
розподіляння води
трубопроводами (65111 Розподіл питної води)

2272

2315,28

37.00.1 - Послуги
каналізаційні (90400 Послуги у сфері
водовідведення)

2272

6672,72

10
35.11.1 - Енергія електрична
(09310 - Електрична
енергія)

2273

58144,00

35.11.1 - Енергія електрична
(09310 - Електрична
енергія)

2273

5812,50

85.59.1 - Послуги
освітянські, інші, н. в. і. у.
(80522 - Навчальні
семінари)

2282

7200,00

Кретиторська
заборгованість
за 2015 рік

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 31.03.2016 № 12
Голова комітету з конкурсних торгів

______________
(підпис)

М.І. Бусєнкова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В. Сидорчук
(ініціали та прізвище)

М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів

Головний бухгалтер

_____________

_____________

Л.М. Толстова

