Наказ М іністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

Додаток до Річного плану закупівель на 2015 рік
Зміни до Р іч н о го п л а н у зак у п івель , щ о здійсню ється без проведення процедур з а к у п ів е л ь на 2015 рік
Х ерсонської о б л а с н о ї фітосанітарної л а б о р ат о р ії ( Є Д Р П О У 38481083)

№

Предмет закупівлі

з/п

Код К Е К В

Очікувана вартість предмета закупівлі

(д ля

Процедура

Орієнтований

закупівлі

початок

бюджетних

проведення

кош тів)

процедури

Примітки

закупівлі

1
"Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда;
1 вироби з твердої ґуми" (гумки) код Д К 016:2010 22.19.7
2

"Вироби з дроту, ланцюги та пружини" (шила, голки) код ДК
016:2010 25.93.1

2

3

2210

72,00 (сімдесят дві гривні 00 копійок)

2210

90,00 (дев яносто гривень 00 копійок)

"М аш инки друкарські, машини для обробляння текстів і
3 лічильні машини" (калькулятори) код Д К 016:2010 28.23.1
"Продукти хімічні різноманітні" (білизна, розчинник) код ДК
4 016:2010 20.59.5
"Вироби ножові та столові прибори" (ножі канц., леза) код
5 Д К 016:2010 25.71.1

2210

6

"Серветки паперові туалетні, серветки для обличчя,
рушники, скатертини-серветки, целюлозна вата й полотна
з целю лозних волокон" код Д К 016:2010 17.12.2

2210

(одна тисяча триста ш істдесят
1362,00 дві гривні 00 копійок)

7

"Парф уми та косметичні засоби" ("Глейд", аерозолі) код Д К
016:2010 20.42.1

2210

(п ять тисяч триста сімдесят сім
5377,00 гривень 00 копійок)

8

"Пестициди та інші агрохімічні продукти" (хлорне вапно) Д К
016:2010 код 20.20.1

2210

50,00 (п ятдесят гривень 00 копійок)

9

"О дяг і аксесуари до нього (зокрема рукавички),
пластмасові" (рукавиці медичні) Д К 016:2010 код 22.29.1

2210

1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок)

2210
2210

5

_

т

(дві тисячі сто п ятдесят гривень
2150,00 00 копійок)
500,00 (пятсот гривень 00 копійок)
(сто тридцять гривень 00
130,00 копійок)

"Тара пластмасова" (пакети поліет., для сміття) код Д К
10 016:2010 22.22.1
"Екстракти ф арбувальні та дубильні; таніни та їхні похідні;
речовини ф арбувальні, н. в. і. у." (фарба) Д К 016:2010 код
11 20.12.2

2210

(чотири тисячі дев ятсот
4916,00 ш істнадцять гривень 00 копійок)

2210

(дві тисячі ш істсот гривень 00
2600,00 копійок)

12 "М ітли та щ ітки" (віник) Д К 016:2010 код 32.91.1

2210

"Паливо рідинне та газ; оливи мастильні" (ПММ, оливи) код
13 Д К 016-2010 19.20.2

2210

"Волокна синтетичні" (нитки для прошивки документів) код
14 Д К 016:2010 20.60.1

4

600,00 (ш істсот гривень 00 копійок)
(дев яносто одна тисяча сто
тридцять п ять гривень 00
91135,00 копійок)
90,00 (дев яносто гривень 00 копійок)

.

6

"О птова торгівля зерном, насінням і кормами для тварин"
15 код Д К 016-2010 46.21.1

2210

"Частини та приладдя до обчислю вальних машин"
16 (картриджі) код Д К 016-2010 26.20.4

2210

6000,00 (шість тисяч гривень 00 копійок)
(тридцять одна тисяча ш істсот
двадцять шість гривень 00
31626,00 копійок)

"М ашини обчислювальні, частини та приладдя до них"
17 (процесор, материнська плата) код Д К 016-2010 26.20.1

2210

(вісім тисяч шістсот сорок одна
8641,00 гривня 00 копійок)

"М ашини конторські/оф існі, інші, та частини до них"
18 (безперебійник) код Д К 016:2010 28.23.2

2210

(дві тисячі вісімсот гривень 00
2800,00 копійок)

"Схеми електронні інтегровані" (пам'ять ОБРЗ) код ДК
19 016:2010 26.11.3

2210

(одна тисяча п ятсот дванадцять
1512,00 гривень 00 копійок)

"Блоки пам’яті та інші запам'ятовувальні пристрої" (жорсткі
20 диски) код Д К 016:2010 26.20.2

2210

(шість тисяч дев ятсот сімдесят
6977,00 сім гривень 00 копійок)

"Блоки машин автоматичного обробляння інф ормації, інші"
21 (блоки живлення для ПК) код Д К 016:2010 26.20.3
"Вироби текстильні готові, інші" (ганчірки, рукавиці) код ДК
22 016-2010 13.92.2

2210

(одна тисяча дев ятсот дев
1990,00 яносто гривень 00 копійок)
(одна тисяча п ятдесят вісім
1058,50 гривень 50 копійок)

"Вироби з недорогоцінних металів, інші" (книпки канц.,
23 степлер, драбина, діркопробивач) код Д К 016-2010 25.99.2

2210

(сімсот двадцять гривень 10
720,10 копійок)

24 "Вмістини металеві легкі" (відра) код ДК 016-2010 25.92.1

2210

(сто п ятдесят дві гривні 50
152,50 копійок)

"Вироби, інші, н. в. і. у." (зволожувач для пальців, шпагат,
щітки, валики, расліратори, стёйди, дачки ентомологічні,
25 ентомол.пробірки) код Д К 016-2010 32.99.5

2210

(тридцять дві тисячі вісімсот
32823,00 двадцять три гривень 00 копійок)

"Спирти, феноли, ф енолоспирти та їхні галогено-, сульфо-,
нітрони нітрозопохідні; спирти жирні технічні" (спирт) код
26 Д К 016:2010 20.14.2

2210

(дві тисячі сто ш істдесят гривень
2160,00 00 копійок)

2210

"Вироби пластмасові інші, н. в. і. у." (папки на гумках,
підставки для ручок та олівців, біндери, папка кутова,
блоки для уніт., лоток для фарби, стенди пласт.., вивіски,
27 халати разові, лінійки) код Д К 016-2010 22.29.2
"Вироби текстильні готові для домашнього господарства"
28 (рушники) код Д К 016-2010 13.92.1

2210

"Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці,
дош ки, штемпелі для датування, опечатування та
нумерування; стрічки до друкарських машинок, ш темпельні
подушечки" (гриф елі, ручки, штампи, корректори, датири,
29 печатки, маркери) код Д К 016-2010 32.99.1

2210

(одна тисяча вісімсот дев яносто
1897,50 сім гривень 50 копійок)

ЗО "О дяг робочий, інш ий" (халати) код ДК 016-2010 14.12.3

2210

(дві тисячі чотириста гривень 00
2400,00 копійок)

2210

(вісім тисяч п ятдесят п ять
8055,90 гривень 90 копійок)
(чотирнадцять тисяч чотириста
14400,00 гривень 00 копійок)

"Вироби з деревини, інші" (рамка д л я ф ото) код Д К 01631 2010 16.29.1
"Вироби з недорогоцінних металів, інш і" (рамкадля фото)
32 код Д К 016-2010 25.99.2
"Ж урнали та періодичні видання друковані" код Д К 01633 2010 58.14.1
"Солі інш их металів" (води дистильована) код Д К 016:2010
34 20.13.5
"Мило, засоби мийні та засоби для чищ ення" (мило господ,
та рідке, туал., миючі засоби, спрей для оргтехн.) код ДК
35 016-2010 20.41.3

2210

(двадцять сім тисяч гривень 00
27000,00 копійок)
(дві тисячі сто п ятдесят гривень
2150,00 00 копійок)

2210

58982 00 в'с 'мДесят Дв' гривні 00 копійок)

"Папір побутовий і туалетний та паперова продукція" (папір
36 туал.) код Д К 016-2010 17.22.1

2210

(дві тисячі двісті сорок гривень
2240,00 00 копійок)

2210

140 00 ^СТ° С0Р0К гРивень 00 копійок)

"Препарати фармацевтичні, інші" (марля, вата) код ДК
37 016:2010 21.20.2
бланки та журнали, щоденники, сегригатори, папір для
нотаток, картонні папки-скорозш ивачі) код Д К 016-2010
38 17.23.1
"Прилади оптичні, інші, та їхні частини" (блок живлення
39 для мікроскопу) код Д К 016:2010 26.70.2
"Устатковання електричне, інше, до моторних
транспортних засобів і його частини" (перемикач світла,
40 резонатор, провод висок.напруги) код Д К 016-2010 29.31.2
"Ремені безпеки, подушки безпеки, частини кузовів та
41 приладдя до них" (ремені) код ДК 016-2010 29.32.2
"Препарати ф армацевтичні, інші" (аптечки) код Д К 01642 2010 21.20.2

2210
2210
2210

(п ятдесят вісім тисяч дев ятсот

2210
2210

п .п

-7

(тринадцять тисяч сто тридцять
™ сім гривень 50 копійок)

1 О І О/ ,О І)

400 00 (Ч0™ Риста Ф ивень 00 копійок)
(дві тисячі сто тридцять гривень

2210

2130,00 00 К0ПІЙ0К)
(вісімсот вісімдесят гривень 00

2210

880,00 копійок)
(одна тисяча дев ятсот двадцять

2210

1920 00 гРивень 00 копійок)
(дві тисячі п ятсот гривень 00

"Вироби текстильні готові для домаш нього господарства"
43 (чохли для сидіння) код Д К 016-2010 13.92.1

2210

"Послуги щодо складання частин і приладдя до моторних
транспортних засобів, н. в. і. у.; послуги підрядників щодо
складання повних конструктивних комплектів до моторних
транспортних засобів у процесі виробництва; роботи
субпідрядні як частина виробництва інших частин і
приладдя до моторних транспортних засобів" (ремонт
двигунів, чистка інжекторів, регулювання клапанів) код Д К
44 016-2010 29.32.9

2210

"Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати"
(ф ільтри топливні, масляні, воздушні) код ДК 016-2010
45 28.29.1

2210

(одна тисяча чотириста
1460,00 ш істдесят гривень 00 копійок)

"Термостати, м аностати та інші прилади й апаратура для
автоматичного регулю вання чи контролювання"
46 (термостат) код Д К 016-2010 26.51.7

2210

(триста двадцять гривень 00
320,00 копійок)

2500,00 копійок)

(ш істдесят чотири тисячі гривень
64000,00 00 копійок)

"Частини та приладдя до моторних тр анспортних засобів,
н. в. і. у." (глушники, наконечники рульо во ї тяги, радіатор,
опори нижні та верхні, цепка, патрубки охолодження,
наконечники рульової тяги, зеркало, глушник, дворники
скпоочисні, подшипник ступиці, водяний н а с о с ) код Д К 01647 2010 29.32.3

(одинадцять тисяч двісті дев
11290,00 яносто гривень 00 копійок)

2210

422235,00

48

"Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного
забезпечення, інші, н. в. і. у." (банківські послуги) код ДК
016-2010 64.99.1

2240

(п ять тисяч вісім гривень 00
5008,00 копійок)

49

"Послуги щодо радіомовлення; оригінали радіомовних
передач" код Д К 016-2010 60.10.1

2240

8000,00 (вісім тисяч гривень 00 копійок)

50

"Послуги різні, інші, н. в. і. у." (перезарядка вогнегасників,
повірка приладів) код ДК 016-2010 96.09.1

2240

(вісімнадцять тисяч сорок
18040,00 гривень 00 копійок)

51

"Послуги лікувальних закладів" код Д К 016:2010 86.10.1

2240

(чотири тисячі гривень 00
4000,00 копійок)

52

"Ремонтування та технічне обслуговування машин
загальної призначеності" (перезарядка картриджів) код ДК
016-2010 33.12.1
"Послуги юридичні" (нотаріальні та ін.) код Д К 016-2010
69.10.1

2240

(тридцять тисяч гривень 00
30000,00 копійок)

2240

40000,00 ,
пп
- ч
(сорок тисяч гривень 00 копійок)

53

2240

(сто тридцять тисяч двісті сорок
130240,00 гривень 00 копійок)
(дванадцять тисяч гривень 00
12000,00 копійок)

58

"Послуги щодо страхування автотранспорту" код Д К 0162010 65.12.2
"Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших
небезпек" (страхування приміщень) код ДК 016-2010
"Послуги щодо оренди та лізингу інших машин,
устатковання та майна, н. в. і. у." (оренда приміщень) код
Д К 016-2010 77.39.1
"Передавання електричної енергії" (відшкодування за
використ.електричних мереж) код Д К 016:2010 35.12.1
"О бробляння та розподіляння води трубопроводами"
(відшкодування за використ.мереж водопостачання та
водовідведення) код Д К 016:2010 36.00.2

2240

1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок)

59

"Ремонтування та технічне обслуговування машин
загальної призначеності" (ТО обладнання, техніки,
механізмів, локальних мереж) код Д К 016-2010 33.12.1

2240

60

"Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами"
(послуги зв язку Укртелекому) код Д К 016-2010 61.10.4

2240

61

"Послуги мобільного зв'язку й послуги приватних мереж
для систем безпроводового зв'язку" код ДК 016-2010
61.20.1

2240

54
55

56
57

62
63

"Послуги щодо передавання даних і повідомлень"(послуги
зв язку Укртелекому-інтернет) код ДК 016-2010 61.10.1
"Послуги поштові та кур'єрські, інші" код ДК 016-2010
53.20.1

2240

5000,00 (п ять тисяч гривень 00 копійок)

2240
ь

2240

(п ятнадцять тисяч гривень 00
15000,00 копійок)

18000 00 (вісімнаДЦять тисяч гривень 00
копійок)

2240
2240

(п'ять тисяч двісті гривень 00
5200,00 копійок)

"Послуги щодо технічного випробовування й аналізування"
(ТО та послуги з ТО транс.засоб.) код Д К 016-2010 71.20.1

2240

65

"Збирання небезпечних відходів" код Д К 016-2010 38.12.1

2240

66

"Утилізування відсортованих м атеріальних ресурсів" код
Д К 016-2010 38.21.1

2240

5000,00 (п ять тисяч гривень 00 копійок)

67

"Роботи електромонтажні" (побудова, створення і
впровадження локальних мереж) код Д К 016-2010 43.21.1

2240

(шість тисяч сто сімдесят дві
6172,58 гривні 58 копійок)

68

"Послуги щодо друкування, інші" (друкування матеріалів у
ЗМІ) код ДК 016-2010 18.12.1

2240

(двадцять одна тисяча триста
21300,00 гривень 00 копійок)

69

"Послуги у сфері інф ормаційних технологій і стосовно
комп'ю терної техніки, інші, н. в. і. у." (адміністрування
програмного забезпечення та тех.обсл.облад.) код Д К 0162010 62.09.2

2240

70

"Послуги щодо тимчасового розміщ ування відвідувачів у
кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним
обслуговуванням (крім за умов сумісного користування в
режимі розподіляння часу (таймш еру))" (проживання у
готелях) код ДК 016-2010 55.10.1

2250

64

71
72

"Послуги, суміжні із залізничним перевезенням" код Д К 0162010 52.21.1
"Послуги, суміжні з дорожнім перевезенням" код Д К 0162010 52.21.2

2250

(сімнадцять тисяч гривень 00
17000,00 копійок)

(дев яносто дев ять тисяч
99000,00 гривень 00 копійок)
439960,58

(п ятдесят шість тисяч двісті п
56250,00 ятдесят гривень 00 копійок)
™ (сімдесят шість тисяч шістсот
/о о /и ,и и
._
сімдесят гривень 00 копійок)

-г п п т п

2250
132920,00

"Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води"
(відшкодування за теплопостачання) код ДК 016:2010
73 35.30.1

2270

(вісімдесят дев ять тисяч двісті
89200 гривень 00 копійок)

"Обробляння та розподіляння води трубопроводами"
(відшкодування за водопостачання та водовідведення) код
74 Д К 016:2010 36.00.2
"Передавання електричної енергії" (відшкодування за
75 електроенергію) код Д К 016:2010 35.12.1

2270

(двадцять сім тисяч гривень 00
27000 копійок)
(сто двадцять одна тисячі двісті
121200 гривень 00 копійок)

"Газ природний, скраплений або в газоподібному стані"
76 (відшкодування за природний газ) код ДК 016:2010 06.20.1

2270

(сто дві тисячі гривень 00
102000 копійок)

2270

339400
77
78

"Послуги освітянські, інші, н. в. і. у." (підвищення
кваліфікації) код Д К 016-2010 85.59.1
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм

2280
2280

(сімдесят одна тисяча дев ятсот
71900,00 гривень 00 копійок)
(сімдесят тисяч гривень 00
70000,00 копійок)
141900,00

79

"Послуги професійні, технічні та ком ерційні, інші, н. в. і. у."
(отримання ліцензій та акредитація) код Д К 016-2010
74.90.2

2800

80

"Продукти хімічні різноманітні" (тест системи для
визнач.карант.хвороб) код Д К 016-2010 20.59.5

3110

81

"М аш ини обчислювальні, частини та приладдя до них"
(компютер, монітор, системний блок миш а для комп.,
клавіатура) код ДК 016-2010 26.20.1

3110

82

"М аш ини конторські/оф існі, інші, та частини до них" (МФУ)
код Д К 016-2010 28.23.2

3110

83

"Роботи електромонтажні" (проведення електромережі)
код Д К 016-2010 43.21.1

(тридцять тисяч гривень 00
30000,00 копійок)
30000,00
40800 00 (С0Р0К тисяч вісімсот гривень 00
копійок)
. „ „ п п по (С0Р0К ТРИ тисячі двісті гривень
' ^ ^ ^ и ] ии л л
■V
V
00 к о п ій о к )
6000,00 шість тисяч гривень 00 копійок)
90000,00

84
85

"Послуги каналізаційні" (проведення каналізації та
водопостачання) код Д К 016-2010 37.00.1
Реконструкція будівлі та складу за адресою Острівське
шосе, 36А у м.Херсоні

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від

34?- <С<-/

3120

40000,00 (сорок тисяч гривень 00 копійок)
(ш істдесят тисяч гривень 00
60000,00 копійок)
(сто сімдесят тисяч гривень 00
170000,00 копійок)

3120
3140

^

/Ь

_

_

£ /

Г олова комітету з конкурсних торгів

Л .А . О гаркова

Секретар комітету з конкурсних торгів

Д.В.Боровик

