
Додаток до річного л "■ану закупівель (зі змінами) 
товарів, робіт і послуг за кош .и місцевого бюджету на 2016 рік 

по КЗ «ДОТ імені Івана Бережного»
(

27.05.2016р .

Предмет закупівлі
Код КЕКВ для
бюджетних
коштів

Очікувана
вартість
предмету

закупівлі

приміт
ка

1 2 3 4
Класи-
фікац.
ДК016:
2010

Класп-
фікац.
ДК021:
2015

місцевий бюджет

Предмети, матеріа™, обладнання та інвентар 2210
17.23.1 22800 Вироби канцелярські паперові (конверти ,швидкозшивачі,папки,клані 

ж\рнали)
-II- 500,00

28.30,4 16311 Косарки для газонів, парків і спортивних майдан^шків -II- 5000,00
08.12.1 14210 Гравій та пісок(пісок) 3250,00
20.30.2 44830 Фарби та лаки, інші, га повязана з ними прод> кція; барвники художні та 

друкарські чрнила(шпаклівки,замазки,розчинники. суміші для підгот. 
поверхонь фасадів і т.п)

-II- 3810,00

20.30.1 44810 Фарби та лаки на основі полімерів (фарби) -II- 2710,00
39715 Проточні чи акумуляційні водонагрівачі та занурювані електричні 

нагрівані (водонагрівач)
-II- 2000,00

23.51.1 44111 Цемент(цемент) -II- 4200,00
31110 Електродвигун (Компресор) -//- 2200,00

23.52.1 44921 Вапно негашене, гашене та гідравлічне (вапно) -II- 150.00
32.91.1 39224 Мітли та щітки (віники,ш,ітки) -II- 500,00
27.40.1 31510 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні;лампи 

ду гові(ел. лампочки)
-II- 680,00

20.41.3 39831 Мило,засоби мийні та засоби чишення (мило,ЗСМ) -II- 800.00
19.20.2 09211 Паливо рідинне та газ;оливи мастильні (бензин,оливи мастильні) -//- 150,00
22.21.2 44165 Труби, трубки-шланги та фітинги до них пластмасові (шланг) -II- 900,00

44191 Дерев»яні конструкційні матеріали різні ( доска, брус) -//- 4050,00
25.94.1 44531 Вироби кріпильні та нарізні(гайки.болти,шайби,само різи) -//- 500.00

44170 Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами 
(оцинковка)

-II- 4510,00

23.99.1 44112 Вироби мінеральні не металеві Покрівля(Шифер) -II- 3800,00
25.93.1 44315 Вироби 3 дроту, ланцюги та пружини(цвяхи,електроди) -II- 140,00

Раіом 39850,00
Оплата послуг 2240

61.10.1 64211 Послуги шодо передавання даних і повідомлень (абон. плата за телефоні 
розмови)

-II- 200,00



. -----------

95.11,1 50323 Ремонтуванн комп’ютерів і периферійного устаткування (обсл\тов>'вання 
комп’ютерної техніки) (ґ

-//-
гґ

300,00

71.20.1 50413 Посллти щодо технічного випробування й аналізування (перезарядка 
вогнегасників)

-II- 2419,00

71.20.1 71630 Посл\ти щодо технічного випробування та аналізування (специфікація 
послуг харчування їдалень)

-II- 2990,00

55.20.1 98341 Посллти 3 тимчасового розміщення (проживання) -II- 3710,00
71.20.1 50411 Послуги щодо технічного випробування й аналізування(вимірювання 

опору заземлення)
-II- 3200,00

71.20.1 98363 Послуги щодо технічного випробування й аналізування(водолазне 
обстеження дна акваторії)

-II- 1128,00

Разом 13947,00
35,11.1 09310 Енергія електри'їна (е^іектрнчна енергія) 2273 9500,00

Разом 2270 9500,00
Всього 63297,00

в. о. директора КЗ «ДОТ імені Івана Бережного» 

Голова комітету з конкурсних торгів

С.І. Семенюк 

Т.М.Кузьменко


