
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік

Комунальний заклад ".Школа вищої спортивної майстерності” 02928373

П редм ет закупів.;»

Код К ЕК В  
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бю джетних
установ)

О чікувана вар т ість  п редм ета закупівлі
Процедура
закупівлі

О рієнтований
початок

проведення
процедури
закупівлі

П ри м ітка

17.12.7 Папір і картон оброблені (папір А-4) 2210 1800,00 грн. (одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.) (з ПДВ)

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні" (ПММ) 2210
7524,00 грн. (сім тисяч іТ’ятсот двадцять чотири грн. 00 коп.) 
(з ПДВ)

20.30.1 Фарби та лаки на основі ломірерів 2210 991,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто одна грн. 00 коп.) (з ПДВ)

20.41.2 Речовини поверхнево-активні, органічні, крім мила 
(порошок)

2210 2400,00 грн. (дві тисячі чотириста грн. 00 кой.) (з ПДВ)

20.41.3 М ило, засоби мийні та засоби для чищ ення (мило, 
білізна)

2210 1000,00 грн. (одна тисяча грн.00 коп.) (з ПДВ)

22.22.1 Тара пластмасова (відра) 2210 2045,00 грн. (дві тисячі сорок п'ять грн.00 коп.) (з ПДВ)

25.72.1 Замки та завіси 2210 670,00 грн. (шістсот сімдесят грн.00 коп.) (з ПДВ)

25.73.1 Інструменти ручні для використання в сільськлму 
господарстві, садівництві чи лісовому господарстві (лопати)

2210 140,00 грн. (сто сорок грн.00 коп.) (з ПДВ)

27.40.1 Лампи рожарювання та газорозрядні електричні; 
лампи дугові

2210 5200,00 грн. (п'ять тисяч двісті грн. 00 коп.) (з ПДВ)
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32.91.1 М ітла тва щітки 2210 690,00 грн. (шістсот дев'яносто грн. 00 коп.) (з ПДВ)

58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані 2210
1423,00 грн.(одна тисяча чотириста двадцять три грн. 00 коп.) 
(без ПДВ)

Разом по К Е К В  2210 23 883,00

38.11.2 Збирання безпечних промислових відходів 2240 4206,00 (чотири тисячі двісті шість грн. 00 коп.) (з ПДВ)

38.12.1 Збирання безпечних відходів, непридатних для 
втортинного використання

2240 663,00 грн. (шістсот ш істдесят три грн. 00 коп.) (без ПДВ)

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень 
(послуги "У кртелекому")

2240 6000,00 грн  (шість тисяч грн. 00 коп) (з ПДВ)

61.01.1 Послуги щодо проектування та розробляння у сфері 
інформаційних технологій (програмування)

2240 1600,00 ірн. (одна тисяча ш істсот грн. 00 коп.) (без ПДВ)

61.01.1 Послуги щодо проектування та розробляння у сфері 
інформаційних технологій (програмування)

2240 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.) (без ПДВ)

62.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно 
комп’ю терної техніки, інші, н. в. і. у. (ремонт принтерів)

2240
1926,00 грн. (одна тисяча дев'ятсот двадцять шість грн. 00 коп.) 
(з ПДВ)

64.99.1 Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного 
забезпечення, інші, н. в. і. у. (М егабанк)

2240 1200,00 грн. (одна тисяча двісті грн. 00 коп.) (без ПДВ)

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту 2240 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.) (без ПДВ)

80.10.1 Послуги, пов'язані з особистою безпекою 2240 2400,00 грн. (дві тисячі чотириста ірн. 00 коп.) (без ПДВ)

93.19.1 Послуги у сфері спорту, інші (компенсація за витрати 
на НТЗ та відрядження-проїзд, добові, харчування, мешкання

)

2240
313700,00 грн  (триста тринадцять тисяч сімсот ірн .00 коп) (без 
ПДВ)
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93.11.1 Послуги, пов'язані з використанням спортивних 
споруд ("Акварена")

2240
149105,60грн. (сто сорок дев'ять тисяч сто п'ять грн.00 коп) (з 
ПДВ)

93.11.1 Послуги, пов'язані з використанням спортивних 
споруд (КЗ "ХМ СДЮ СШ  Олімпійського резерву зі стрільби з 
лука "Комунар")

2240
26009,34 ірн. (двадцять шість тисяч дев'ять гри. 34 коп.) (без 
ПДВ)

Пточний ремонт приміщень учбового корпусу 2240
16889,31 грн. (ш істнадцять тисячвісімсот вісімдесят дев'ять 
грн.31 коп) (з ПДВ)

Разом но К Е К В  2240 527699,25

93.19.1 Послуги у сфері спорту, інші (видатки на відряд
ження згідно з наказами і кошторисами (у т.ч. проїзду, 
добових тощо) тренерів, інших учасників спортивного 
заходу; тренерів на курси підвищення кваліфікації)

2250 50000,00 грн. (п 'ятдесят тисяч грн. 00 коп) (без ПДВ)

Разом по К Е К В  2250 50000,00

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами 2272
8533,80грн (вісім тисяч п"ятсот тридцять три грн. 00 коп.) (з 
ПДВ)

37.00.1 Послуги каналізаційні 2272
5228,20грн. (п"ять тисяч двісті двадцять вісім ірн. 20 коп) (з 
ПДВ)

Разом по К ЕК В  2272 13762,00

27.51.2 Прилади електричні побутові інші н.в.і.у. 
(бензокосарка)

3110 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) (без ПДВ)

27.51.2 Прилади електричні побутові інші н.в.і.у. ( бойлер 
води)

3110 7000,00 грн. (сім тисяч грн. 00 коп.) (з ПДВ)

Разом по К ЕК В  3110 10000,00

В СЬО ГО 625 344,25
*

Затвердж ений ріш енням комітету з  конкурсних торгів від 13.01.2015 р. №  3

Г олова комітету з конкурсних торгів заступник директора з УСР С.М. Приз


