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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 15.09.2014 № 1106

Додаток д о річного плану закупівлень на 2016 рік
Житомирська обласна державна адміністрація, Код ЄДРПОУ 00022489
грн.
Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Предмет закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

Д е р ж а в н и й бюджет
Загальний фонд
17.23.12 - конверти, листівки поштові закриті, листівки поштові неілюстровані та
листівки паперові чи картонні; коробки, сумки, гаманці й поштові набори для писання,
паперові чи картонні, з умістом канцелярського паперу (30199200-2 - конверти,
поштові листівки та неілюстровані поштові листівки)

2210

3000,00

квітеньсерпень

2210

190188,56

березеньлипень

58.13.10 - газети друковані (22210000-5 - газети)

2210

720,00

листопад

58.14.12 - журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й
академічні, друковані (22211000-2 - періодичні спеціалізовані видання)

2210

5091,44

листопад

2210

10000,00

травеньгрудень

19.20.28 - паливо рідинне (мазут) (09132000-3 - бензин)

58.19.14 - марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки;
банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані (22412000-1 - марки нові)

209000,00

Всього 2210
45.20.11 - технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних
автотранспортних засобів (крім послуг щодо ремонтування електричної системи, шин і
кузова), звичайні (50112000-3 - послуги з ремонту і технічного обслуговування
автомобілів)

2240

50000,00

квітеньгрудень

49 41 20 - послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм (60181000-0 - прокат
вантажних автомобілів із водієм)

2240

600,00

травеньгрудень

61.10.11 - послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування
(64210000-1 - послуги телефонного зв'язку та передачі даних)

2240

90000,00

протягом року

2240

23000,00

протягом року

64.19.30 - послуги щодо грошового посередництва, інші (оплата за послуги банку)
(66110000-4 - банківські послуги)

2240

308,00

січень-лютий

65.12.21 - послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників
автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника) (66516100-1 - послуги зі
страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту)

2240

600,00

жовтень

82.19.13 - послуги щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні
конторські/офісні послуги (брошурування документів) (79995200-7 - послуги з
каталогізації)

2240

1500,00

квітень,
грудень

86.90.19 - послуги у сфері охорони здоров'я, інші (85140000-2 - послуги у сфері
охорони здоров"я різні)

2240

864,00

протягом року

95.11.10 - ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (50310000-1 технічне обслуговування і ремонт офісної техніки)

2240

20000,00

протягом року

2240

40628,00

липеньгрудень

62.02.20 - послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення
(антивірусна програма, Ліга Закон, Іс-про, Ме-док) (48771000-3 - пакети службового
програмного забезпечення загального призначення; 48761000-0 - пакети
антивірусного програмного забезпечення; 48412000-9 - пакети програмного
забезпечення для підготовки податкової звітності; 48440000-4 - пакети програмного
забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку)

81.21.10 - послуги щодо загального очищування будівель (90919200-4 - послуги з
прибирання офісних приміщень)

227500,00

Всього 2240
35.30.12 - постачання пари та гарячої води трубопроводами (09320000-8 - пара,
гаряча вода та пов"язана продукція)

2271

60000,00

протягом року

35.30.12

протягом року

36.00.11

протягом року

35.11.10

60000,00

Всього 2271
36.00.11 - вода питна; 36.00.12 - вода непитна; 36.00.20 - обробляння та розподіляння
води трубопроводами (65110000-7 - розподіл води; 65130000-3 - експлуатування
систем водопостачання)

2272

8000,00
8000,00

Всього 2272
2273

35.11.10- енергія електрична (09310000-5 електрична енергія)

108000,00
108000,00

Всього 2273

Обласний бюджет
01.19.21 - квіти зрізані та бутони квітів (03121200-7 - квіти зрізані; 03121210-0 - квіткові
композиції; 19511100-2 - ободові стрічки)

2210

30000,00

протягом року

17.29.19 - вироби паперові та картонні, інші (виготовлення бланків Почесна грамота та
папок до них) (22458000-5 - друкована продукція на замовлення (виготовлення
бланків Почесна грамота та папок до них))

2210

40000,00

протягом року

Всього 2210

70000,00

2
Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

11.07.11 - води мінеральні та газовані, непідсолоджені та неароматизовані
(представницькі витрати) (15981000-8 - вода мінеральна (представницькі витрати))

2240

9700,00

протягом року

49.32.12 - послуги щодо оренди легкових автомобілів з водієм (60171000-7 - прокат
легкових автомобілів із водієм)

2240

3000,00

протягом року

64.19.30 - послуги щодо грошового посередництва, інші (послуги банку) (66110000-4 банківські послуги)

2240

700,00

протягом року

Предмет закупівлі

Всього 2240

13400,00

Процедура
закупівлі

Примітки

