
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

15.09.2014 №1106

Код КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) Очікуванна вартість предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури Примітка

2 3 4 5 6

58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані

(22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали)

85.31.1

Послуги у сфері повної, загальної середньої 

освіти

(80200000-6 Послуги у сфері загальної середньої освіти)
2210

25.12.1

Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей 

металеві

(44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби)

49.10.1

Послуги міжміського пасажирського 

залізничного транспорту, інші
2240 40000,00 (Сорок тисяч грн 00 коп)

53.10.1 Ремонтування комутаційного устаткування
2210

10000,00 (Десять тисяч грн 00 коп) В 

т.ч. ПДВ-1666,67

85.31.1 Послуги у сфері загальної середньої освіти
2240

2748,00 (Дві тисячі сімсот сорок вісім 

грн 00 коп) В т.ч. ПДВ-458,00 грн

(80200000-6 Послуги у сфері загальної середньої освіти)

74.90.2

Послуги професійні, технічні та комерційні, 

інші
2240

264,00 (Дві шістдесят чотир грн 0 коп) 

В т.ч. ПДВ-44,00 грн

(50411000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних приладів)

85.60.1 Послуги освітянські допоміжні
2240

10400,00 (Десять тисяч чотириста грн 

00 коп) В т.ч. ПДВ-1733,33

(98390000-3 Інші послуги)

22.22.3

Послуги з друкування книг, періодичних 

видань  
2210

5706,33(П'ять тисяч сімсот шість грн. 

33 коп.) В т.ч. ПДВ-951,05

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території
2240

(77211300-5 Послуги з видалення дерев)

41.00.4

Будування нежитлових будівель (нове 

будівництво, реконструкція, капітальний і 

поточні ремонти)

(50700000-2

91.01.1 Послуги бібліотек та архівів

(92510000-9 Послуги бібліотек і архівів)

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

будівельних конструкцій)

2240

1580,00грн. (Одна тисяча п'ятсот 

вісімдесят грн. 00коп) Без ПДВ
2240

19000,00грн. (Дев'ятнадцять тисяч грн. 

00коп) В т.ч. ПДВ 3166,67 грн. 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами)

на 2016 рік

77700,00грн. (Сімдесят сім тисяч 

сімсот грн. 00коп) В т.ч. ПДВ 

12950,00грн. 

2210

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

1

1902,00грн. (Одна тисяча дев'ятсот дві 

грн. 00коп) Без ПДВ

Комунальний заклад "Фізико - математична гімназія №17 Вінницької міської ради" 20097993

2210

14399,00 (Чотирнадцять тисяч триста 

дев'яносто дев'ять грн 00 коп) В т.ч. 

ПДВ-2399,83

452,00 грн (чотириста п'ятдесят дві грн 

00 коп)



61.10.1

Послуги щодо передавання даних і 

повідомлень

(64210000-1

Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних)

62.01.1

Послуги щодо проектування та розробляння у 

сфері інформаційних технологій для 

прикладних завдань

(48412000-9

Пакети програмного забезпечення для 

підготовки податкової звітності)

62.01.1

Послуги щодо проектування та розробляння у 

сфері інформаційних технологій для 

прикладних завдань

(48516000-8

Пакети програмного забезпечення для обміну 

інформацією)

62.01.1

Послуги щодо проектування та розробляння у 

сфері інформаційних технологій для 

прикладних завдань

(48440000-4

85.60.1 Послуги освітянькі допоміжні

(80570000-0

Послуги з професійної підготовки у сфері 

підвищення кваліфікації)

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші

(90921000-9 Послуги з дезінфікування та витравлювання)

38.11.6

Послуги підприємств щодо перевезення інших 

безпечних відходів

(90513000-6

26.20.1

Машини обчислювальні, частини та приладдя 

до них

(30142100-7) Обчислювальна техніка

27.11.5.

Елементи баластні до розрядних ламп або 

трубок; перетворювачі статичні; дроселі та 

котушки індуктивності, інші

(31154000-0) Джерело безперебійного живлення ProLogix

26.40.3

Апаратура для записування та відтворення 

звуку й зображення

17.23.1 Вироби канцелярські паперові
2250

60000,00 (Шістдесят тисяч грн 00 коп) 

Без ПДВ

(22459000-2 Квитки)

36.00.2

Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами

(65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги)

35.11.1 Енергія електрична

(09310000-5 Електрична енергія)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  30.06.2016 № б/н

Заступник голови комітету з конкурсних 

торгів

Л.В. Гончарук

                                                      МП (підпис) (ініціали та прізвище)

Пакети програмного забезпечення для фінансового 

аналізу та бухгалтерського обліку)

2240

4020,00грн. (Чотири тисячі двадцять 

грн. 00коп.) В т.ч. ПДВ 670,00грн. 

(Шістсот сімдесят грн. 00коп.)

6734,00грн. (Шість тисяч сімсот 

тридцять чотири грн. 00коп) В т.ч. ПДВ 

1122,33 грн.

2240

165180,00грн. (Сто шістдесят п'ять 

тисяч сто вісімдесят грн. 00коп) В т.ч. 

ПДВ 27530,00 грн.

2273

2240
540,00грн. (П'ятсот сорок грн. 00коп.) В 

т.ч. ПДВ 90,00грн. 

15150,00грн. (П'ятнадцять тисяч сто 

п'ятдесят грн. 00коп) В т.ч. ПДВ 

2525,00грн.

Послуги з поводження із безпечними сміттям і відходами 

та їх утилізація)

2272

36073,00грн. (Тридцять шість тисяч 

сімдесят три грн. 00коп) В т.ч. ПДВ 

6012,16 грн.

3110
41440,00грн. (Сорок одна тисяча 

чоириста сорок грн. 00 коп.) Без ПДВ

2282

5040,00грн. (П'ять тисяч сорок грн. 

00коп.) В т.ч. ПДВ 840,00грн. 
2240

900,00грн. (Дев'ятсот грн. 00коп) В т.ч. 

ПДВ 150,00 грн.

2240

1692,00грн. (Одна тисяча шістсот 

дев'яносто дві грн. 00коп.) В т.ч. ПДВ 

282,00грн. 

2240

3110

15900,00 грн.(П'ятнадцять тисяч

дев'ятсот грн. 00 коп.) В т.ч. ПДВ

2650,00 грн.

3110
15700,02 грн. (П'ятнадцять тисяч 

сімсот грн. 02 коп.) Без ПДВ


