
     ЗАТВЕРДЖЕНО     

     
Наказ
Міністерства

     

     
економічного
розвитку

     

     і торгівлі України      

     
15.09.2014 №
1106

     

          

Додаток до річного плану закупівель зі змінами на 2017 рік      

станом на 18.12.2017 року      
          
          

Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної
громади Краматорської міської ради

     

Код за ЄДРПОУ 40342628      

           

Предмет
закупівлі

Код
КЕКВ

Очікувана
вартість

предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки  
По

договору
Разница   

Загальний фонд 653 1232 4085   

Бланки

2210 16305.00
Звіт про

укладання
договору

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

934 2916 767
  

Код ДК 016:2010 -
17.23.13 "Журнали
реєстраційні,
бухгалтерські книги,
швидкозшивачі,
формуляри та інші
канцелярські
вироби, паперові чи
катронні" 3000 2718 0.00

  

Код ДК 021:2015 -
22820000-4 "Бланки"

 16305    

Періодичні
видання

2210 2084.00

Без
проведення
процедури
закупівлі

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

 

2082.96 1.04

  

Код ДК 016:2010 –
58.13.1 «Газети
друковані»

     

Код ДК 021:2015 –
22200000-2
«Газети»

     

Придбання
марок,
конвертів

2210 9966.00
Звіт про

укладання
договору

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

 

6984 2.00

  

Код ДК 016:2010 –
58.19.1 «Послуги
щодо видавання
друкованої
продукції, інші»

 

2980

   

Код ДК 021:2015 –
22410000-7
«Марки», 30199230-
1 «Конверти»

     

Придбання
канцтоварів

2210 14700.00
Звіт про

укладання
договору

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

     

Код ДК 016:2010 –
17.23.1 «Вироби
канцелярські,
паперові»

     

Код ДК 021:2015 -
30192700-8 «Товари
канцелярські»

 

14699.770.2299999999995634

  

Придбання
папіру

Вартість
закупівлі не
перевищує     



папіру

2210 21075.00
Допорогова

закупівля
січень-
грудень

перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

5187
Код ДК 016:2010 –
17.23.1 «Вироби
канцелярські,
паперові»

 

15888

   

Код ДК 021:2015 -
30197630-1 «Папір
для друку»

 

21075 0.00
  

Господарчі
товари та миючі

засоби

2210 1950.00

Без
проведення
процедури
закупівлі

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

1041.18

   

Код ДК 016:2010 -
20.41.3 "Мило,
засоби мийні та
засоби для чищення" 908.4 0.42

  

Код ДК 021:2015 -
39830000-9
"Продукція для
чищення"

    

Захищені носії
особистих
ключів

2210 17600.00
Звіт про

укладання
договору

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

17050 0.00

  

Код ДК 016:2010 -
26.20.1 "Машини
обчислювальні,
частини та приладдя
до них" 550

   

Код ДК 021:2015 -
30200000-1
"Комп'ютерне
обладнання та
приладдя"

    

Джерело
безперебійного
живлення

2210 1100.00
Звіт про

укладання
договору

квітень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

    

Код ДК 016:2010 -
27.20.2
"Акумулятори
електри-чні та
частини до них"

    

Код ДК 021:2015 -
30200000-1
"Комп'ютерне
обладнання та
приладдя" 1100 0

  

Багато-
функціональний
пристрій

2210 11310.00
Звіт про

укладання
договору

квітень-
травень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

    

Код ДК 016:2010 -
26.20.18 "Пристрої,
що викону-ють дві чи
більше з таких
функцій:
друкування,
сканування,
копіювання,
факсимільний
зв'язок"

    

Код ДК 021:2015 -
30190000-7 "Офісне
устаткування та
приладдя різне" 11310 0.00

  

Принтер

2210 2800.00

Без
проведення
процедури
закупівлі

березень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2

   

Код ДК 016:2010 -
26.20.16 40.00
"Принтери,
копіювальні та
факсимільні
апарати, які можна
під'єднати до
автоматичних машин
для обробляння
даних або до мережі
(крім машин для
друку, які друкують
за допомогою

   



за допомогою
пластин, барабанів
та інших складників,
а також машин, які
виконують дві чи
більше функції:
друкування,
копіювання чи
факсимільне
передавання)"

закупівлі
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

Код ДК 021:2015 -
30232110-8 "Лазерні
принтери" 2799 1.00

  

Печатки круглі

2210 1180.00

Без
проведення
процедури
закупівлі

серпень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

    

Код ДК 016:2010 -
22.29.2 "Вироби
пластмасові інші,
н.в.і.у." 760

  

Код ДК 021:2015 -
30190000-7 "Офісне
устаткування та
приладдя різне"

420 0.00

 

Шафа металева
для зберігання
картотеки

2210 17860.00

Звіт про
укладання
договору

червень-

грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

    

Код ДК 016:2010 -
25.99.21-70.00
"Ящики для
зберігання грошей і

документів та
подібні вироби, з
недорого цінних
металів" план 17856 4.00

  

Код ДК 021:2015 -
44421720-0 "Шафи із
замком" 117930.00113140.138.69

кошторис
117930

 

Оренда
приміщення

2240 1.00

Без
проведення
процедури
закупівлі

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

     

Код ДК 016:2010 –
68.20.1 "Послуги
щодо оренди й
експлуатування
власної чи взятої у
лізинг нерухомості"

 

1

   

Код ДК 021:2015 –
70210000-6
«Послуги з надання
в оренду чи лізингу
житлової
нерухомості»

     

Послуги зв’язку

2240 7150.00

Без
проведення
процедури
закупівлі

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

 

5400 550.00

  

Код ДК 016:2010 –
61.10.1 «Послуги
щодо передавання
даних і
повідомлень»

 

1200

   

Код ДК 021:2015 –
64200000-8
«Телекомунікаційні
послуги»

     

Послуги
інтернету

2240 17799.00
Звіт про

укладання
договору

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

  

19.00

  

Код ДК 016:2010 –
61.10.4 «Послуги
зв’язку Інтернетом
проводовими
мережами»

 

12380

   

Код ДК 021:2015 –
72400000-4
«Інтернет-послуги»

 

5400

   

Обслуговування
та ремонт Вартість     



та ремонт
офісної техніки

2240 15555.00
Звіт про

укладання
договору

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

  

55.00
  

Код ДК 016:2010 –
95.11.1 «Ремонт
комп’ютерів і
периферійного
устаткування»

 

1100

   

Код ДК 021:2015 –
50312000-5
«Технічне
обслуговування і
ремонт
комп’ютерного
обладнання»

 

14400

   

М.Е.Doс
системний

супровід,
консультативні
послуги

2240 1320.00

Без
проведення
процедури
закупівлі

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

     

Код ДК 016:2010 –
62.01.2 «Оригінали
програмного
забезпечення»

 

1320

   

Код ДК 021:2015 –
72261000-2
«Послуги з
обслуговування
програмного
забезпечення»

 

1320 0.00

  

Страхування
майна

2240 1040.00

Без
проведення
процедури
закупівлі

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

 
1038 2.00

  

Код ДК 016:2010 –
65.12.4 «Послуги
щодо страхування
майна від пожежі та
інших небезпек»

     

 Код ДК 021:2015 -
66515200-5
«Послуги зі
страхування майна»

     

Охорона
приміщення

2240 32240.00
Звіт про

укладання
договору

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

 

15145.8 1.81

  

Код ДК 016:2010 –
80.20.1 «Послуги
систем безпеки»

 
17092.39

   

Код ДК 021:2015 –
79710000-4 «Охороні
послуги»      

Послуги для
розташування
віртуального
веб-сайту

2240 11900.00
Звіт про

укладання
договору

лютий-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

     

Код ДК 016:2010 -
63.11.19 "Послуги
щодо забезпечення
інфроструктурою
стосовно
розміщування
інформації на веб-
узлах та
інформаційно-
технологічною
інфраструктурою,
інші"

 

8000

   

Код ДК 021:2015 -
72413000-8 "Послуги
з розробки веб-
сайтів"

 

3895.06 4.94

  

Підготовка та
публікація
інформації в ЗМІ

Без
проведення січень-

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

233.28

   

Код ДК 016:2010 -



63.99.1 "Послуги
інформаційні, інші,
н.в.і.у."

2240 500.00
проведення
процедури
закупівлі

січень-
грудень встановлених

ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

216
   

Код ДК 021:2015 -
79970000-4
"Видавничі послуги"

449.28 50.72

  

Супроводження
роботи з Єдиними
та Державними
реєстрами Код ДК
016:2010 - 63.11.1
"Послуги щодо
оброблення даних,
розміщування
інформації на веб-
узлах, щодо
програмного
застосування та
інші послуги щодо
забезпечення
інформаційно-
технологічною
інфраструктурою"
Код ДК 021:2015 -
72268000-1
"Послуги з
постачання
програмного
забезпечення"

2240 2295.00

Без
проведення
процедури
закупівлі

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

2295 0.00

  

    

89800.00 683.47

 

кошторис
89800

 

Видатки на
відрядження (
добові, проїзд,
проживання в
межах України )

2250 1800.00

Без
проведення
процедури
закупівлі

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

    

180    

1570.78 49.22
кошторис
1800

 

Водопостачання

2272 1410.00

Без
проведення
процедури
закупівлі

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

     

Код ДК 016:2010 –
36.00.1 «Вода
природна»

 
767.04

   

Код ДК 021:2015 –
65100000-4
«Послуги з
розподілу води та
супутні послуги»

 

404.95

 

кошторис
1410

 

Ліміт 49+49=98 м3 1171.99 238.01  

Електроенергія

2273 41195.00
Звіт про

укладання
договору

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

     

Код ДК 016:2010 -
35.11.1

 15155    

«Електрична
енергія»

 20600    

Код ДК 021:2015 –
65300000-6

«Розподіл
електричної енергії
та супутні послуги»

 

35755 5440.00
кошторис
41195

 

Опалення

2271 76645.00
Звіт про

укладання
договору

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

 

79500

   

Код ДК 016:2010 –
35.30.12
«Постачання пари та
горячої води
трубопроводами»

 

-15155

   

Код ДК 021:2015 –
09323000-9
«Централізоване
опалення» 64345 12300.00

кошторис
76645

 



опалення» 64345 12300.0076645

Сплата судових
витрат по сплаті
судового збору

2800 1600.00

Без
проведення
процедури
закупівлі

грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

     

Код ДК 016:2010 –
84.23.11 «Послуги
адміністративні
щодо судів»

     

Код ДК 021:2015 –
75231100-5
«Адміністративні
послуги судів
загального права» 0 1600.00

кошторис
1600

 

Разом: 330380.00      

Спеціальний фонд      

Персональні
комп'ютери

3110 39000
Звіт про

укладання
договору

травень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

     

Код ДК 016:2010 –
26.20 "Комп'ютери та
периферійні
пристрої"

     

Код ДК 021:2015 –
30213000-5
«Персональні
комп'ютери"

 

37800 1200

  

Кондиціонери

3110 52500.00
Звіт про

укладання
договору

січень-
грудень

Вартість
закупівлі не
перевищує
порогових
показників,

встановлених
ч. 1 ст. 2
Закону

України «Про
публічні

закупівлі»

     

Код ДК 016:2010 –
28.25.12 "Установки
для кондиціювання
повітря"

     

Код ДК 021:2015 –
39717000-1
«Вентилятори та
кондиціонери» 91500 52415 85

кошторис
91500

 

Разом: 91500.00      

Всього: 421880.00      

           

Затверджений рішенням тендерного комітету № 25 від 18.12.2017 р.      

           
           

Голова
тендерного
комітету ______________________________

Литвинов
С.В.

      

           
           

Секретар
тендерного
комітету ___________________________ Бутко Р.В.

      




