
Додаток до річного плану закупівель 
товарів, робіт і послу^ г кошти місцевого бюджету на 2016ріі( 

комунальною установою «Нововоронцовський районний методичний каОінет».
16.03.2016р.

Предмет закупівлі
Код КЕКВ для
бюджетних
коштів

Очікувана
вартість
предмету

закупівлі

приміт
ка

1 2 3 4
Класи-
фікац.
ДК016:
2010

Класи-
фікац.
ДК021:
2015

Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

2210 
місцевий бюджет

17.12.7 37823 Папір і картон оброблені (папір А-4) -II- 1550,00
17.23.1 22800 Віфоби канцелярські паперові (конверти,папки.швидкозшивачі,бух. книги 

і т.п.)
-II- 200,00

23.51.1 44111 Цемент (цемент) -II- 2800,00
23.52.1 44921 Вапно негашене,гашене та гідравлічне (вапно) -II- 1450.00
20.30.2 44830 Фарби та лаки, інші, та пов’язані з ними продукція: барвники художні та 

Друкарські чорнила (шпаклівки,замазки,розчинники,суміші для підготов. 
Поверхонь фасадів і т.п.)

-II- 1758,00

25.99.2 44531 Вироби кріпильні та гвинтонарізні (гайки,болти,шайби) -II- 67,50
22.23.1 44221 Двері.наличники -II- 700,00

44523 Фурнітура(ручка) -II- 148,00
44191 Дерев’яні конструкційні матеріали різні (брус) -II- 225.00
44112 Г1ерегородки(гіпсова стіна) -II- 400,00

23.31.1 44111 Плитка та плитки керамічні(кахель) '-К - 2420,00
23.42.1 44411 Вироби санітарно -технічні керамічні (сан-тех керамічні вироби для 

туалетних приміщень) - / / - 1478,00

22.21.2 44160 Труби ,трубки,шланги та фітинги до них пластмасові -  / / - 1301,00

28.14.1 44600
Крани,вентиля,клапани та подібні вироби до труб .котлів.ре зервуарів, 
цистерн і подібних виробів -  к - 276,00

27.33.1 31214 Пристрої електромонтажні (розетки,перемикачі,патрони) -п— 139,50
27.40.1 31510 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові 

(ел. лампочки, га зорозр. лампи) -  н - 62,00

44115 Повітроводи -  к - 225,00
20.30.1 44810 Фарба та лаки на основі полімерів (фарби,лаки) -II- 900.00

Разом 2210 16100,00
Оплата послуг 2240

61.10.1 64211 Послуги щодо передавання даних і повідомлень 
( абон.плата.телефон.зв’язок)

-II- 1032,00

61.10.4 64216 Послуги зв’язку з Інтернетом провідними мережами (інтернет) -II- 1800.00
95.11.1 50323 Ремонтування комп’ютерів і периферійного устаткування (обслуговування 

комп’ютерної техніки)
-II- 668.00



Разом 2240 3500,00
35.11.1 09310 Енергія електрична (електричі^ чергія) ,3 8000,00
05.10.1 09111 Вугілля кам’яне (кам’яне вугіллю 1^/5 15000,00

Разом 2270 23000,00
Всього 42600,00

Завідувач КУ «Нововоронцовський районний методичний 

Г олова комітету з конкурсних торгів


