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кація
ДК21;
2015 Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштіїа

Очікувана
вартість

предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури

закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6

Предмети, матеріали,обладнання та інвентар ;2210
19.20.2 19134 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (дизпаливо, оливи) -II- 96550,00
17.12.7 37823 Папір і картон оброблені (папір) -II- 7100,00

29.32.3 34300
Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і (запчастини до 
автобусів) -II- 69344,00

23.51.1 ■ 44111 Цемент (цемент) -II- 15899,00
20.52.1 24910 Клеї (К.ПЄЙ) -II- 3100,00

20.30.2 44830

Фарби та лаки, ін ш і, та повязана з ними продукція; барві-іики художні та  
друкарські чрні' Ла(шпаіспівки,замазки,розчинники, суміші для підгот. поверхонь 
фасадів і т.п) -II- 35641,65

22.29.2 30192
Вироби пластмасові (предмети господарського призначення , приладдя 
канцелярське або шкільне) -II- 1000,00

23.52.1 44921 Вапно негашене, гашене та гід^'явлічне (вапно) -II- 5000,00
20.41.3 39831 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (мило.СМЗ) -II- 2050,00
08,12,1 14210 Гравій та пісок (пісок) -II- 9372,00
32.91.1 39224 Мітли та щітки (віники,щітки) -//- 2500,00
20.59,5 24455 Продукти хімічні різномеїнітні (хлорка су);а) -II- 1880,00
25.93.1 44192 Вироби 3 дроту, ланцюги та пружини (цвяхи) -II- 1770,00
22.21.2 44160 Труби,трубки,шланги та фітінги до них пластмасові (труби,фітінги) -II- 2800,00

23.42.1 44411
Вироби санітарно-технічні кераміічні (сан-тх.кераіиічні вироби для туалетних 
приміщень) -II- 9123,00

28.14.1 44600
Крани,вентиля,№апани та подібні вироби до труб ,котлів,резервуарів, цистерн і 
подібних виробів (долом. Обладнання для опалювальник систем,колісники) -II- 4100,00

27.40.1 31510
Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові 
(ел.лампочки,газорозр.лампи) -II- 1500,00



..^0.1 37452 Тенісний інвентар -II- 5000,00
25.99.1 3922^1- Вироби 3 недорогоціних металіЕз інші ( відра,скрепки,скоби,кубки) -II- 5100,00
58.14.1 22200 Журна.пи та періодичні видання друковані (періодичні ви,гдання) -II- 4000,00
32.30,1 37400 Вироби спортивні (спортінвентарь) -II- 1850,00
14,12,3 18130 Одяг робочий інший (халати робочі) -II- 2500,00
26.20.1 30230 Машини обчислювальні,частини та приладдя до них (принтер) ^ -II- 1425,00
25,11.2 44112 Вироби конструкційні металеві та їх частини (прутки,арматура) -II- 2100,00
25.99.2 44531 Вироби кріпильні та гвинтонарізні (гайки,болти,шайби) -//- 1350,00
27.33.1 31214 Пристрої електромонтажні (розетки,перемикачі,патрони) -II- 1079,00

17.23.1 22800 Вироби канцелярські паперові (конверти, швидкозшивачі, папки, клані журнали) -II- 5200,00
30.00.1 39160 Шкільні меблі (парти Нововоронц.ЗОШ №1) -II- 14835,00
27.51.2 39710 Прилади електричні побутові (електролічильник) -II- 3150,00
17.23.1 22111 Шкільні підручники -II- 0,00

43.99.9 45421
Роботи будівельні спец алізовані (заміна вікон Любимівська ЗОШ, 
Золотобалківська ЗОШ  , Осокор'івська ЗОШ) -II- 190099,00

20.30.1 44111 Фарби та лаки на основі полімерів (фарби) -II- 34552,00
Разом 2210 !І40969,І:І5
Капітальний ремонт інших об"єктів 3132

43.99.9 45421 Роботи будівельні спеціалізовані (заміна вікон Любимівсько ЗОШі) -II- 3028,00
7131‘>Експертні послуги (щодо кап.ремонту котельні Гаврі шівська ЗОШ) -II- 5000,00

43.99.9 45421
Роботи будівельні спеціалізовані (заміна вікон шк.№ 2 Нововоронцовка, 
Гаврилівка доперерах) -II- 140983,00
Разом 149011,00
Придбання обіїаднаніїя і предметів довгострокового використання 3110

43.99.9 45421
Роботі'! будівельні спеціалізовані (заміна дверей та скляні перегородки 
Любимівсько ЗОШ) -II- 42000,00

27,11,1 31120 Генератор (Любимівська ЗОШ.ҐІетропавлівська) -II- 29000,00
26.70.1 38653 Проекційні екрани (Осокорівська ЗОШ) -II- 9000,00

28.21.1 4460(1 Печі та пічні пальники,частини до них (котел ЗОШ №1 та Хрещенівська ЗОШ) -II- 368701,00

39711
Електричні побутові прилади для обробки продуктів харчування (Електрична 
плита, міясорубка) 23440,00

26.20.2 30213 Персональні компьютери (ноутС>/к Осокорівка) 8000,00
17.23.1 22111 Шкільні підручники -II- 82385,35

Разом 562526,35
Реконструкція та реставрація іінших об'єктів 3142

43.91.1 45260 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні робсіти -11- 978500,00
Разом 978500,00
ІИедикаменти 2220

21.20.1 33610 Препарати фарі\лацевтичні (лікм) -II- 8000,00
21.20.2 3 3 1 4 ‘ Препарати фармацевтичні інші (перевязувальні матеріали, вата , марля) -II- 2000,00

Разом 2220 10000,(10



Проду кти харчування 2230

ГО.11.3 15113
М ’ясо :заморожене та заморожені харчові субпродукти: м’ясо та харчові 
субпродукти інші.(свинина, яловичина, печінка) -II- 83980,00

10.12.3 15112 М ’ясо свійської птиці заморожене (тушки курей відруби курей, с|)іле) -II- 81420,00

10.13.1 15131
Консерви та готові страви з м’яса , м’ясних субпродуктів та крові (ковбаси, 
сарделі,сосиски) -II- 81640,00

10.20.1 15220 Продукція рибна, свіжіЗ, охолоджена чи заморожена (риба с/з) -II- 84850,00
10.32.1 1532-5 Соки с|>руктові та овочеві (соки ) -//- 8838,00

10.39.1 1533-:
Плоди та ов очі, оброблені та законсервовані, крім картоплі (ікра кабачкова, 
консервовані овочі) -II- 28680,00

10.39.2 15332
Плоди й горіхи, оброблені та за юнсервовані (джем, виноград засушений , плоди 
засушені) -II- 14350,00

10.89.1 3142 Яйця птиць (яйця) -II- 32120,00
10.41.5 15421 Олії рафінован: (олія соняшникова) -II- 35340,00

10.42.1 15431 Маргарікін і подібні харчові жири (маргарин) -II- 11150,00
10.51.1 15511 Молоко та вершки рідинні,оброблені (молоко ) -II- 33630,00
10.51.3 15530 Масло вершкове та мо лочні пасти (масло вершкове) -II- 66440,00
10.51.4 15542 Сир сичужний та кисломолочний сир (сир твердий , кисломолочний) -II- 68183,00
10.51.5 15551 Продуїсги молочні інші (кефір, ряжанка, згущ.молоко, сметана, йогурти) -II- 38040,00
10.61.2 15612 Борошно зернових та озочевих культур; їхні суміші (борошно пшеничне) -II- 23910,00

10.61.3 15613
Крупи, крупки,гранули та інші продукти з зерна зернових культур 
(манка пшенична,гречка,перловка,кукурудзяна,ячмінна, вівсяна) -II- 57728,00

10.61.1 15614 Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений (рис) -II- 17650,00
01.11.6 15331 Овочі бобові свіжі (квасоля, горох) -II- 5160,00
10.71.1 15811 Вироби хлібобулочні (хліб, хлібобулочні вироби) -II- 60370,00

10.72.1 15821
Вироби хлібобулочні, зниженої вологост і та  кон,а,итерські, борошняні тривалого 
зберігання(печііво,вафлі,пряники) -II- 36850,00

01.22.1 3222: Плоди тропічних і субтропічних культур (банани) -II- 10000,00
01,13.3 15331 Культури овочеві плодоносні (огірки,баклажани,помідори) -II- 44650,00
01.23.1 3222: Плоди цитрусових культур (лимони,апельсини,мандарини) -II- 5600.00
10.84.2 15872 Прянощі оброблені (пряноці суплені) -II- 801,00

10.81.1 15831
ІЦукор- сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор 
(сахароза); меляса.(цукор) -II- 36400,00

10.73.1 15850 Макарони, локшина, куску і подібні борошняні вироби (іу акаронні вироби) -II- 27830,00
10.84.3 15872 Сіль харчова (сіль) -II- 2500,00
10.83.1 15863 Чай і кЕЗва,оброблені (чай , кавові напої) -II- 3760,00

01.13.5 15310
Коренеплоди т<:а бульби їстівні з високим умістом крохі/іалю та інуліну 
(картопля) -II- 53970,00

01.12.1 15331
Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні (буряк, морква, цибуля, часник і 
т.д) -II- 48630,00



15331 Овочі листкові (капуста) -II- 37661,00
01.24.1 15300 Яблука (яблука) -II- 36404,00

Разом 2230 1 178535,00
Оплата послуг 2240

71631 ПОСЛУГ'Л 3 технічного 0Г.ПЯДУ будівель 15000,00

61.10.1 64211
Послуги щодо ііередання даних і повідомлень (їзібон.плата за телефонні 
розмови) -II- 13384,00

61.10.4 64216 Послуги зв’язку 3 Інтериетом проводовими мережами (ічтернет) -II- 20600,00
55.12.2 66514 Послуги зі страхування транспортних заш бів -II- 1201,00
45.20.2 50113 Послуги 3 технічного о6с:луговуЕі!:ання автобусів -II- 1500,00

71.20.1 50411
Послугі^і щодо 1 ехнічного випробування й аналізування (послугі^: з повіркіл та  
е к с п ^  гизи лічильників газу, виміри опору заземлення) -II- 23600,00

41.00.2 45262 Влаштування фундаментів -II- 10199,00
41.00.2 45223 Монтазк (встановлення) металевих консгрукцій -II- 77094,00
41.00.2 45421 Встановлення дверей та вікон -II- 12186,00

71319 Експертні послуги (виготовлення документів на право власності (ізудівлі) -II- 0,00

35.22.1 65200
Розподіляння газоподібного пах ива тру6опроводами(тр£нспортузання газу 
розп од і л ьч им и ірубоп рілвовдам и) -II- 69519,00
Разом 2240 ;ї44283ДШ

36.00.1 41110 Вода природна (вода природна) 2272 23000,00

06.20.1 19123 Газ природний окраплений або в газоподібному стані (природний газ) 2274 450000,00
05.10.1 9111 Вугілля кам’яне ( вугілл?і кам’я н е ) 2275 594000,00
35.11.1 9310 Енергія електрична (енергія електрична) 2273 50000,00
02.20.1 3413 Деревина необроблена(деревина паливна) 2275 90944,00

Разом 2270 1Й07944.00
Всього 4В71769,00

Голова ком ітеїу з конкурсних торгів Т.М .Кузьменко


