
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014 №1106

Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік 
по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(згідно кошторису на 2016 рік)

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для

бюджети
их

коштів)

Очікувана вартість окремих частіш предмета закупівлі
Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

План за кодами ДК 016-2010
По КЕКВ 2210: в т.ч.

Мило, засоби мийні та засоби для чищення (ДК 
20.41.3.)

2210
40000,00 (сорок тисяч три, 00, в т ч ПДВ)

Папір і картон оброблені (ДК 17.12.7) 2210 40000 (сорок тисяч гри, 00 кой, в т.ч. ПДВ) _
Журнали та періодичні видання друковані (ДК 
58.14.1.) 2210 25000,00 (двадцять п'ять тисяч три, 00 кои, в т.ч. ПДВ) _

Виробі#’пластмасові інші (ДК 22.29.2) (Приладдя 
канцелярське або шкільне пластмасове)

2210

13000,00 (тринадцять т исяч грн, 00 коп, в т.ч. ПДВ)
Виробі: канцелярські паперові (ДК 17.23.1) 2210 10000,00 (десять тисяч грн;. 00 грн.)
! Іаливо рідинне та газ; оливи мастильні(ДК 
19.20.2.) 2210 30000,00 (тридцять тисяч грн, 00 коп, в т.ч. ПДВ) _
Машини обчислювальні, ч аст іш  та приладдя до 
них (ДК 26.20.1)

2210
42000,00 (сорок дві т исячі грн,00 коп, в г.ч. ПДВ) :::

Лампи розжарювання та газорозрядні 
електричні, лампи дугові (ДК 27.40.1) 2210

23600,00 (двадцять три тисячі шістсот грн., 00 коп., в т.ч. 
ПДВ) .

П рі іс і рої е .іе к тром оГп ажн і' (27,33.1) 2210" 35000,00 (Тридцять пять тисяч гри., 00 коп)
Меблі ккон горські/офісні (ДК 31.01.1) 2210 42000,00 (сорок дві т исячі грн,00 коп, в т.ч. ПДВ)
Електроприлади для обігрівання приміщень (ДК 
27.51.2) 1 th 2210 15000,00 (п'я тнадцять тисяч грн., 00 коп)

.................................................



Блоки памяті та інші запамятовувальні пристрої 
(ДК 26.20.2) 2210 6000,00 (шість тисяч гри., 00 коп)

....... ^іоии,ии і триста двадцять одна тисяча шістсот гри., . .
псього КЬКІ) 1110 2210

По КЕКВ 2240:
Ремоіптвашія комтотсрів і периферійного 
устаткування (ДК 95.11.1.)

2240 48500,00 (сорок вісім тисяч нятсот грн, 00 коп, в т.ч. ПДВ) -

Послуги у сфері інформаційних технологій і 
стосовно компютерної техніки (ДК 62.09.2)

2240 26100,00 (Двадцять шість тисяч сто грн., 00 коп.)
Комісійний збір (ДК 64.99.1.) 2240 2500,00 (дві тисячі пятсот гри., 00 коп, в т.ч. ПДВ.)
Послуги тстаціонарного елефонного зв'язку - 
доступ і користування (ДК 61.10.1) 2240

25200,00 (двадцять пять тисяч двісті грн, 00 коп, в т.ч.
пдв.) _

Послуги звязку Інтсрнетом проводовпмп 
мережами (ДК 61.10.4) 2240 2400,00 (дві тисячі чотириста грн, 00 коп, в т.ч. ПДВ) .

Послуги лікувальних закладів (ДК 86.10.1) 2240 10400,00 (десять тисяч чотирисиа гри., 00 коп) -
Збирання комунальних безпечних відходів, 
непридатних ,уія вторинного використання (ДК 
38.11.2) (Послуги вивозу відходів)

2240
7800,00 (сім тисяч вісімсот грн, 00 коп, в т.ч. ПДВ)

Послуги посередників щодо оцінювання 
нерухомості (68.31.1) 2240 9800,00 (Девять тисяч вісімсот грн., 00 коп., в т.ч. ПДВ) _

Послуги щодо сторожування (ДК 80.10.1) 2240
198800,00 (сто девяносто вісім тисяч вісімсот гри., 00 

коп., в т.ч. ПДВ)
Ремонтування та технічне обслуговування печей і 
пічних пальників (ДК 33.12.1) 2240

42900,00 (сорок дві тисячі девятсот грн., 00 коп.. в т.ч. 
ПДВ)

Всього КЕКВ 2240 2240
444600,00 (чотириста сорок чотири тисячі шістсот 

грн, 00 коп, в т.ч. ПДВ.)

Податки та збори, пеня 2800
23100,00 (двадцять і ри тисячі сто грн, 00коп., без 

11ДВ.)
• ••’ ■■

Г "  ! '

Витрати на відрядження 2250 5000,00 (пять тисяч грн, 00 коп., без ПДВ) ■ , - -

ЧЛ
Водопостачання (ДК 36.00.1) 2272

... . ......... ■ ... • ■ уТ..- ■ - У- ■ ■ ■ /

..........  ажтг.::., ...... 8400,00 (вісім тисяч девятсот три., 00 коп., в т.ч. ПДВ)



Енергія електрична (код ДК 35.11.1) 2273
190200,00 (сто девяносто тисяч двісті гри., 00 коп., в

Газ природний (ДК 06.20.1) 2274 102300,00 (сто дні тисячі трист а гри., 00 коп, в т.ч. -
п ДВ)

по КЕКВ 2282: в т.ч.
Квіти зрізані га бутони квітів, насіння квітів (ДК 
01.19.2) 2282

63800,00 (шістдесят три тисячі вісімсот три, 00 коп, в т.ч. 
ПДВ) _

Книжки, брошури, рекламні проспекти та 
подібні матеріали друковані (ДК 58.11.1) 2282 8000,00 (вісім тисяч грн, 00 коп, в т.ч. ПДВ) ..

Вироби з деревини інші (ДК 16.29.1) (рамки лр 
картин, фотографій, дзеркал або подібних 
предметів та ін. вироби з деревини 2282 5000,00 (пять тисяч грн., 00 коп, в т.ч. ПДВ)
Вироби інші(ДК 32.99.5) (Вироби для свят, 
карнавалів та інших розваг: свічки, статуетки, 
фігрки тварин і подібні вироби, гірлянди 
електричні) 2282 10000,00 ((десять тисяч грн., 00 коп, в т.ч. ПДВ)
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні(ДК 
19.20.2.) 2282 10000,00 (десять тисяч грн, 00 коп, в т.ч. ПДВ)

Всього КЕКВ 2282 96300,00 (девяносто шість тисяч вісімсот грн. 00 коп)

1192500,00 (один мільйон сто дев'яносто дві тисячі
Всього по відділу культури п'ятсот грн, 00 коп. В .Ч . ПДВ)

Затверджений рішенням комітет'’ і конкурсних торгів віл 25.0і .2016гкжу N І

Голова комітету з конкурсних торгів бухгалтер
............. (посада)

Бітик Л.С.
_ Підпис


