Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, код за ЄДРПОУ 02223827
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Код за
єдиним
закупівель
Код за ДК
ним
016-2010
словником
ДК
021:2015

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетни
х коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

1

2

3

65200000-5 Послуги з розподілу газу та супутні послуги

2274

36678,66

06.20.1

09123000-7

2274

82980,48

2210

1000,00

2210

500,00

2210

4500,00

17.12.7

58.19.1

Природний газ

Дерев'яні конструкційні матеріали різні
(ДВП,дошка не обрізна h-50мм 1м3)
Офісне устаткування та приладдя різне (Папір
ксероксний, газетка,
30190000-7
самоклеючий,ватман,кольоровий папіркартон, конверти без марок, бейджи)
Паперові чи картонні реєстраційні журнали,
бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки
22800000-8
та інші паперові канцелярські вироби
(Бухгалтерські та фондові бланки, вхідні
квитки, путівки )

44191000-5

Примітки

6

Назва предмета закупівлі

06.20.1

16.10.1

Орієнтовний
початок
Процедура
проведення
закупівлі
процедури
закупівлі
4
5

Тридцять шiсть тисяч
шiстсот сiмдесят вiсiм
гривень 66 копiйок
Вiсiмдесят двi тисячi
дев`ятсот вiсiмдесят
гривень 48 копiйок
Одна тисяча гривень 00
копiйок

П`ятсот гривень 00
копiйок

Сума без ПДВ -30565,55 грн.,
ПДВ-6113,11грн.
Сума без ПДВ -69150,40 грн.,
ПДВ-13830,08грн.
Без ПДВ

Без ПДВ

Без ПДВ
Чотири тисячi п`ятсот
гривень 00 копiйок

58.19.1

Марки, чекові бланки, банкноти, сертифікати
акцій, рекламні матеріали, каталоги та
22400000-4
посібники (Запрошення, фото, прес-релі,
афіші, поштові знаки)

2210

800,00

19.20.2

09210000-4 Мастильні засоби (Рідини мастильні)

2210

600,00

20.30.1

44800000-8

2210

1000,00

2210

450,00

2210

150,00

2210

2230,00

2210

800,00

2210

690,00

44800000-8
20.30.2
44800000-8

20.30.2

44800000-8

20.41.3

39800000-0

20.52.1

24910000-6

Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики
(Грунтівка,фарба,шпаклівка,церозит)
Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики
(Фарба бронзова,уайт спіріт)
Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики
(Набір художній гуаш, акварел. фарби,
темпра)
Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики
(Фарба сіра, біла,коричнева,водоемульс.,
фарба для принтера, комплект перезаправних
катриджів, розчинник, лак)
Продукція для чищення та полірування
(Засоби миючі,чистящі,дезинфікуючі,мило
туалетне,господарське)
Клеї (Клей ПВА ,"Момент","Столяр",
гумовий, для плитки)

23.51.1

44111200-3 Цемент

2210

1150,00

23.52.1

44920000-5 Вапняк, гіпс і крейда (Вапно)

2210

330,00

2210

300,00

25.93.1

27.20.1

Знаряддя, замки, ключі, петлі, кріпильні
деталі, ланцюги та пружини(Само різи ,кран 344500000-5 х
ходовий,шурупи,свердла,гвіздки,зажими
канцелярські ,викрутка)
Акумулятори, гальванічні елементи та
31400000-0 гальванічні батареї (Акумулятор 7 ампер/год,
1,3 ампер/год,блок живлення )

Вiсiмсот гривень 00
копiйок
Шiстсот гривень 00
копiйок
Одна тисяча гривень 00
копiйок
Чотириста п`ятдесят
гривень 00 копiйок
Сто п`ятдесят гривень 00
копiйок

Двi тисячi двiстi тридцять
гривень 00 копiйок

Без ПДВ

Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ

Без ПДВ

Вiсiмсот гривень 00
копiйок
Шiстсот дев`яносто
гривень 00 копiйок

Без ПДВ

Одна тисяча сто п`ятдесят
гривень 00 копiйок
Триста тридцять гривень
00 копiйок

Без ПДВ

Без ПДВ

Без ПДВ

Без ПДВ
Триста гривень 00 копiйок

2210

300,00

Без ПДВ
Триста гривень 00 копiйок

27.40.1

31500000-1

Освітлювальне обладнання та електричні
лампи (Електро лампи )

2210

700,00

29.32.3

34300000-0

Частини та приладдя до транспортних засобів
і їх двигунів (Запчастини до автомобілів )

2210

500,00

35.11.1

65300000-6

Розподіл електричної енергії та супутні
послуги

2273

35800,00

2271

24600,00

2272

2588,00

2240

1144,23

2240

300,00

35.30.1

09324000-6

36.00.2

Центральне опалення

Послуги з розподілу води та супутні послуги
65100000-4

38.11.2

43.21.1

43.22.1

43.22.2

Послуги у сфері поводження зі сміттям та
відходами (Вивіз побутових відходів)
Послуги з ремонту і технічного
обслуговування електричного устаткування
50711000-2
будівель (Техобслуговування пож.
Сигналізаціїї)
Послуги з ремонту і технічного
обслуговування будівельних конструкцій
(Послуги з технічного обслуговування
котельні, Поточний ремонт обладнання
50700000-2
котельні,Поточний ремонт труб водопроводу
по підвалу,Поточний ремонт заміни стояка
труб опалення на лівій башті на центральному
вході)
Послуги з технічних випробувань, аналізу та
консультування (Обслуговування станції
71600000-4 катодного захисту,Перевірка функціонування
сигналізатора газуТехнічне обслуговування
ГРУ)
90500000-2

Сiмсот гривень 00 копiйок
П`ятсот гривень 00
копiйок
Тридцять п`ять тисяч
вiсiмсот гривень 00
копiйок
Двадцять чотири тисячi
шiстсот гривень 00
копiйок
Двi тисячi п`ятсот
вiсiмдесят вiсiм гривень
00 копiйок
Одна тисяча сто сорок
чотири гривнi 23 копiйки

Без ПДВ
Без ПДВ
Сума без ПДВ -29833,33, ПДВ5966,67 грн.
Сума без ПДВ -20500,00, ПДВ4100 грн.
Сума без ПДВ -2156,67, ПДВ431,33 грн.
Сума без ПДВ -953,52, ПДВ190,71грн.
Сума без ПДВ -250,00, ПДВ-50
грн.

Триста гривень 00 копiйок

2240

Сума без ПДВ -3136,25, ПДВ53,05грн.

3189,30
Три тисячi сто вiсiмдесят
дев`ять гривень 30
копiйок

2240

3300,00
Три тисячi триста гривень
00 копiйок

Сума без ПДВ -2750, ПДВ550грн.

43.39.1

45.20.1

61.10.1

61.10.4
62.02.3
62.09.2

63.99.1

Завершальні будівельні роботи(Поточний
ремонт експозиційних залів
45400000-1
№17,18,19,20,21а,виставкового залу,малого
виставкового залу)

2240

10000,00

Послуги з ремонту, технічного
обслуговування транспортних засобів і
супутнього обладнання та супутні послуги
50100000-6
(Технічне обслуговування та поточний ремонт
транспортних засобів, проведення техогляду,
діагностика транспортних засобів)

2240

8145,10

64210000-1

Послуги телефонного зв’язку та передачі
даних(абонплата, міжміські розмови,
радіоточка)

2240

3727,87

72400000-4

Інтернет-послуги

2240

4167,00

2240

1920,00

2240

288,00

2240

3000,00

Послуги у сфері управління даними (Послуги
з обслуговування веб.сайта )
Послуги у сфері управління даними
72300000-8
(Встановлення електронного ключа)
Різні послуги, пов’язані з діловою сферою
(Інформаційно-консультативні
послуги,Інформаційно-консультативні
79990000-0 послуги (стажування в м.Харків Харківська
філія Нац. Наук.-дослід.реставр.ц-ру України
працівників реставр.відділу,дозвіл та бланк
дозволу на зберігання зброї)
72300000-8

Сто сорок чотири тисячі
двісті двадцять чотири
гривні 00 копійок

Сума без ПДВ -8333,33
1666,67грн.

ПДВ-

Сума без ПДВ -6787,58, ПДВ1357,52грн.
Тринадцять тисяч двісті
гривень 00 копiйок
Три тисячi сiмсот
двадцять сiм гривень 87
копiйок
Чотири тисячi сто
шiстдесят сiм гривень 00
копiйок
Дві тисячі чотирнадцять
гривень 00 копійок
Двiстi вiсiмдесят вiсiм
гривень 00 копiйок

Сума без ПДВ -3106,55, ПДВ621,32 грн.
Сума без ПДВ -3472,50 ПДВ694,50 грн.
Без ПДВ
Сума без ПДВ -240, ПДВ948грн.

Сума без ПДВ -2500, ПДВ500грн.
Три тисячi гривень 00
копiйок

65.12.1

66510000-8 Страхові послуги (Страхування водія)

2240

300,00

65.12.2

66510000-8 Страхові послуги (Страхування транспорту)

2240

2500,00

Триста гривень 00 копiйок
Три тисячі гривень 00
копійок

Сума без ПДВ -250 ПДВ-50грн.
Сума без ПДВ -2083,33, ПДВ416,67 грн.

80.20.1

Охоронні послуги (Централізована охорона
майна,Централізоване спостереження за
79710000-4
станом систем тривожної сигналізації та
реагування ГЗПЦО,Технічне обслуговування
ОПС )

81.29.1

90920000-2 (Дезинсекція та дератизація)

84.24.1
84.25.1

Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень

Послуги із забезпечення громадської безпеки,
75240000-4
охорони правопорядку та громадського
порядку (За послуги варти )
Послуги з технічного огляду (Технагляд за
71631000-0
пож.сигналізацією)
Послуги у сфері охорони здоров'я (Послуги з
медичного огляду водіїв)

86.90.1

85100000-0

71.20.1

Послуги з технічних випробувань, аналізу та
консультування (Технічне випробування та
71600000-4 аналізування перевірки тех.стану
транспортних засобів,Повірка вагів,
Проведення перевірки заземлення)

95.11.1

Ремонт, технічне обслуговування
персональних комп’ютерів, офісного,
телекомунікаційного та аудіовізуального
обладнання, а також супутні послуги
50300000-8
(Технічне обслуговування та ремонт
компютерної та розмножувальної
техніки,запр.катриджа та відновлення
катриджа;)
Разом

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.01.2016 р.
Голова комітету з конкурсних торгів___________________________
(підпис)
М.П.

14945,23

2240

1499,91

2240

134330,40

2240

306,00

2240

221,00

2240

300,00

Чотирнадцять тисяч
дев`ятсот сорок п`ять
гривень 23 копiйки
Одна тисяча чотириста
дев`яносто дев`ять
гривень 91 копiйка
Сто тридцять чотири
тисячi триста тридцять
гривень 40 копiйок
Триста шiсть гривень 00
копiйок
Двiстi двадцять одна
гривня 00 копiйок

Сума без ПДВ -9955,64 ПДВ2490,87 грн.

Сума без ПДВ -1249,92, ПДВ249,99 грн.
Сума без ПДВ -111942,00, ПДВ22388,40 грн.
Сума без ПДВ -255,00, ПДВ51,00 грн.
Сума без ПДВ -184,17, ПДВ36,83 грн.

Сума без ПДВ -250 ПДВ-50грн.
Триста гривень 00 копiйок

2240

Сума без ПДВ -1895 ПДВ378,96 грн.

2273,76
Двi тисячi двiстi сiмдесят
три гривнi 76 копiйок
394504,94

№ __6____________

В.Д. Годзенко
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів_____________________________
(підпис)

2240

Т.П. Пряда
(ініціали та прізвище)

