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Додаток до  річного плану закупівель 

на 2015 рік 

            Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»   

ЄДРПОУ 02136577 

Предмет закупівлі Код КЕКВ        

( для 

бюджетних 

установ) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

 (грн.) 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

ДК016-2010 

26.20.1- машини обчислювальні, частини та 

приладдя до них. 

2210 21600грн.(двадцять одна 

тисяча шістсот грн..)  
   

ДК016-2010 

58.19.1-послуги щодо видавання друкованої 

продукції,інші. 

 

2210 66500грн.(шістдесят шість  

тисяч п’ятсот грн..) 
   

ДК016-2010 

32.99.1-убори наголові захисні, ручки для 

писання та олівці, дошки, штемпелі для 

датування , опечатування  та нумерування, 

стрічки до друкарських машинок , 

штемпельні подушечки) 

2210 3900грн(три тисячі дев’ятсот 

грн.) 
   

ДК016-2010 

17.21.1-папір і картон гафрований, паперова 

та картонна тара 

2210 22400грн(Двадцять дві 

тисячі чотириста грн..) 
   

ДК016-2010 

20.41.3 мило, засоби мильні та засоби для 

чищення 

2210 2805грн.(дві тисячі вісімсот 

п’ять грн..) 

   



ДК016-2010 

58.14.1-журнали та періодичні видання 

друковані 

2210 30000 грн (тридцять тисяч 

грн..) 

   

ДК016-2010 

01.19.20 квіти зрізані та бутони квітів, 

насіння квітів 

2210 6000грн(шість тисяч грн..)    

ДК016-2010 

26.40.2-приймачі телевізійні, поєднані чи не 

поєднані з радіоприймачами або 

пристроями для записування та відтворення 

звуку й зображення. 

2210 10900грн.(десять тисяч 

дев’ятсот грн.) 

   

ДК016-2010 

27.40.3- лампи та світильники. Інші. 

2210 6700грн(шість тисяч сімсот 

грн.) 

   

ДК016-2010 

58.19.14- марки поштові,гербові чи подібні 

нові , гербовий папір , чекові книжки, 

банкноти, акції, облігації  та подібні цінні 

папери, друковані. 

2210 3000грн.(три тисячі грн.)    

ДК016-2010 

29.32.3-частини та приладдя до моторних 

транспортних засобів н.в.і.у. 

2210 3000грн.(три тисячі грн..)    

ДК016-2010 

19.20.2- паливо рідинне та газ ,олива 

мастильна. 

2210 21910грн.(двадцять одна 

тисяча дев’ятсот десять 

грн..) 

   

ДК016-2010 

шпалери 

2210 1800грн.(одна тисяча 

вісімсот грн..) 

   

ДК016-2010 

20.30.1-фарби та лаки , на основі полімерів. 

2210 2000грн.(дві тисячі грн.)    

ДК016-2010 

20.52.1-клей 

2210 500грн.(п’ятсот грн..)    

ДК016-2010 

20.30.2-фарби та лаки інші та пов’язана з 

ними продукція, барвники та друкарські 

чорнила. 

2210 2000грн.(дві тисячі грн.)    

ДК016-2010 

65.12.2-послуги щодо страхування 

автотранспорту 

2240 5400грн.(п’ять тисяч 

чотириста грн.) 

   



ДК016-2010 

49.31.2-послуги міського та приміського 

пасажирського наземного транспорту, інші 

2240 15000 грн.(п'ятнадцять тисяч 

грн.,) 

   

ДК016-2010 

80.20.1-послуги системи безпеки 

2240 7560 грн.(сім тисяч п’ятсот 

шістдесят грн.) 

   

ДК016-2010 

86.90.1-послуги у сфері охорони здоров’я 

2240 2000 грн.(дві тисячі грн..)    

ДК016-2010 

33.17.1-ремонтування та технічне 

обслуговування  інших транспортних 

засобів та установок 

2240 2000 грн.(дві тисячі грн..)    

ДК016-2010 

95.11.1-ремонт комп’ютерної техніки і 

периферійного устаткування  

2240 45500 грн.(сорок п’ять тисяч 

п’ятсот грн..) 

   

ДК016-2010 

33.12.1-ремонтування та технічне 

обслуговування машин загального 

призначення 

2240 15000 грн.(п'ятнадцять тисяч 

грн..) 

   

Дк016-2010 

61.20.42-послуги щодо забезпечення 

доступу до інтернету безпровідними 

методами 

2240 5000 грн.(п’ять тисяч грн.)    

ДК016-2010 

61.90.1-телекомунікаційні послуги, інші 

2240 18600 грн.(вісімнадцять 

шістсот грн..) 

   

ДК016-2010 

62.01.1-послуги щодо проектування  та 

розроблення у сфері інформаційних 

технологій 

2240 25000 грн.(двадцять п’ять 

тисяч грн.) 

   

ДК016-2010 

60.02.2-послуги щодо консультування 

стосовно системи програмного 

забезпечення 

2240 3000 грн.(три тисячі грн.)    

ДК016-2010 

56.10.1-послуги ресторанів і пунктів 

швидкого харчування  

2240 10000 грн.(десять тисяч 

грн..) 

   

ДК016-2010 

96.01.1-послуги щодо прання та хімічного 

2240 18000 грн.(вісімнадцять 

тисяч грн..) 

   



чищення текстильних та хутряних виробів 

ДК016-2010 

38.11.1-збирання  безпечних відходів , 

придатних для вторинного використання  

2240 6200 грн.(шість тисяч двісті 

грн.) 

   

ДК016-2010 

84.11.1-послуги загальнодержавного 

характеру 

2800 1200 грн(одна тисяча двісті 

грн.) 

   

ДК016-2010 

35.30.1- пара та гаряча вода;постачання 

пари та гарячої води 

2271 24990 грн (двадцять чотири 

тисячі дев’ятсот дев’яносто 

грн) 

   

ДК016-2010 

36.00.1-вода природна 

2272 17469 грн.(сімнадцять тисяч 

чотириста шістдесят дев’ять 

грн.) 

   

ДК016-2010 

37.00.1-послуги каналізаційні  

2272 17123 грн (сімнадцять тисяч 

сто двадцять три грн.) 

   

ДК016-2010 

35.11.1-енергія електрична 

2273 102000 грн (сто дві тисячі 

грн..) 

  з 

урахуванням 

ПДВ 

ДК016-2010 

85.59.1-послуги освітянські, інші н.в.і.у. 

2282 1200грн(одна тисяча двісті 

грн.) 

   

 

         Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 23 січня 2015 року , протокол №6 

 

          Голова комітету з конкурсних торгів  Михальський М.А ________________ 

 

          Секретар комітету з конкурсних торгів Короп Л.М. _____________________ 

 

 

 

 


