Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік із змінами

НВК:Загальноосвітня школа І-ІІІ ст-гімназія № 2 ВМР, код-26235485
(найменування замовника,код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

1

2

Очікувана вартість предмета закупівлі

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних
відходів(90512000-9 Послуги з перевезення сміття)

2240

6197,00

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами(651100007 Розподіл води)

2272

15677,02

37.00.1 Послуги каналізаційні(90400000-1 Послуги у сфері
водовідведення)

2272

15794,98

35.11.1 Енергія електрична (09310000-5 Електрична енергія)

2273
103755,00
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень(64211000-8
Послуги громадського телефонного звязку)

2240

2452,00

2210

1882,00

2240,2210

2671,00

2210

1980,00

2240

1594,00

2240

9056,00

2240

53150,00

2240

6155,00

17.23.1 Вироби канцелярські,паперові( 22458000-5 Друкована
продукція на замовлення )(класні журнали)
58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції,інші(798000002 Друкарські та супутні послуги) ( документи про освіту)
14.19.2 Одяг дитячий,одяг інший та аксесуари одягу інші,з
текстильного полотна,крім трикотажних(18410000-6 Спеціальний
одяг) (шкільна,спортформа)
91.01.1 Послуги бібліотек і архівів(92512000-3 Послуги архівів)
71.20.1 Послуги щодо технічного випробування й аналізування(71632000-7
Послуги з технічних випробувань (повірка,атестація)

Поточний ремонт будівель (45400000-1 Завершальні будівельні
роботи)
58.29.1 Програмне забезпечення системне на фізичних
носіях(48443000-5 Пакети програмного забезпечення для
бухгалтерського обліку)
85.60.1 Послуги освітянські допоміжні (80570000-0 Послуги з
професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації)

2282

Капітальний ремонт будівель (45000000-7 Будівельні роботи)

3132

175,00
960000

64.99.1 Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного
забезпечення, інші, н.в.і.у( 66110000-4 Банківські послуги)

2240
58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані (22212000-9
Періодичні видання)

2210

58.11.1 Книжки друковані (22111000-1 Шкільні підручники)

Одна тисячa дев'ятсот
вісімдесят грн. 0 коп.

в т.ч.ПДВ-

2612,84

в т.ч.ПДВ-

2632,50

в т.ч.ПДВ-

17292,50

Шість тисяч сто
п'ятдесят п'ять грн. 0
коп.
Сто сімдесят п'ять грн.
0 коп.
Девятсот шістдесят
тисяч грн. 00 коп.
Чотири тисячі триста
шістдесят одна грн. 00
коп.
Дві тисячі двісті
сімдесят грн. 0 коп.

3110

408,67

в т.ч.ПДВ-

313,67

в т.ч.ПДВ-

445,17

без ПДВ

330,00

Пятдесят три тисячі сто
в т.ч.ПДВпятдесят грн. 00 коп.

Двадцять шість тисяч
пятсот сорок чотири
26544
грн. 00 коп.

(ініціали та прізвище)

1032,83

Одна тисячa п'ятсот
дев'яносто чотири грн. без ПДВ
0 коп.
Дев'ять тисяч п'ятдесят
в т.ч.ПДВшість грн. 0 коп.

6850 пятдесят грн. 00 коп.

_______________________В.П.Мріщук
(підпис)

Одна тисячa вісімсот
вісімдесят дві грн. 0
коп.
Дві тисячі шістсот
сімдесят одна грн. 0
коп.

2240

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від__________№_______

МП

2270

в т.ч.ПДВ-

Дві тисячі чотириста
в т.ч.ПДВп'ятдесят дві грн. 0 коп.

Шість тисяч вісімсот

49.41.1 Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами (
60161000-4 Послуги з перевезення пакунків) Підвіз підручників

Голова комітету з конкурсних торгів

4361

3
Шість тисяч сто
дев'яносто сім грн. 0
коп. тисяч
П'ятнадцять
шістсот сімдесят сім
грн. 2 коп.
П'ятнадцять тисяч
сімсот дев'яносто
чотири грн. 98 коп.
Сто три тисячі сімсот
п'ятдесят п'ять грн. 0
коп.

в т.ч.ПДВ-

1509,33

8858,33
1025,83

без ПДВ
в т.ч. ПДВ

160000,00

в т.ч. ПДВ

726,83

в т.ч. ПДВ

378,33

в т.ч. ПДВ

1141,67

в т.ч. ПДВ

4424,00

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

4

5

6

