Додаток до Річного плану закупівель на 2014 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель
Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Примітки

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

Всього по КЕКВ 2210

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.
4

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

Код ДК ПП
016:2010

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010
7

161964,98

1

Вироби канцелярські, паперові ( придбання
паперу для друкування та писання)

2210

52295,24

березень 2014

17.23.1

Вироби канцелярські,
паперові

2

Вироби канцелярські, паперові ( придбання
поштових конвертів)

2210

2340,00

грудень 2014

17.23.1

Вироби канцелярські,
паперові

3

Вироби канцелярські, паперові ( придбання
книг (журналів) реєстрації)

2210

2360,00

березень 2014

17.23.1

Вироби канцелярські,
паперові

4

Вироби канцелярські, паперові ( придбання
паперу на чеки (терморулони)

2210

7668,00

жовтень 2014

17.23.1

Вироби канцелярські,
паперові

5

Вироби канцелярські, паперові ( придбання
бланків для особової картки та інвенрарної
картки)

2210

420,00

жовтень 2014

17.23.1

Вироби канцелярські,
паперові

6

Вироби паперові та картонні, інші (папір
для термоетикетки)

2210

1350,00

квітень 2014

17.29.1

Вироби паперові та
картонні, інші

7

Послуги щодо видавання друкованої
продукції, інші (марки поштові )

2210

24700,00

березень 2014

58.19.1

8

Послуги щодо видавання друкованої
продукції, інші (бланки СРДА)

2210

6750,00

березень 2014

58.19.1

9

Послуги щодо видавання друкованої
продукції, інші (папки іменні )

2210

1995,00

березень 2014

58.19.1

10

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
(бензин, придбання масла для автомобілів)

2210

30125,80

березень 2014

19.20.2

Паливо рідинне та газ;
оливи мастильні

11

Машини конторські/офісні, інші, та частини
до них (придбання картриджів)

2210

5285,00

травень 2014

28.23.2

Машини
конторські/офісні, інші,
та частини до них

12

Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (оснастка
для печатки, штампу, файли для
документівтів, лінійка, скотч, ідентіфікаторбейджик, кошик для паперу)

2210

2674,92

серпень 2014

22.29.2

Вироби пластмасові
інші, н.в.і.у.

13

Убори наголовні захисні; ручки для писання
та олівці, дошки, штемпелі для датування,
опечатування та нумерування; стрічки до
друкарських машинок, штемпельні
подушечки
( виготовлення печаток,
олівці графітові, ручка кулькова,текстмаркери)

32.99.1

Убори наголовні
захисні; ручки для
писання та олівці,
дошки, штемпелі для
датування,
опечатування та
нумерування; стрічки
до друкарських
машинок, штемпельні

2210

2519,02

серпень 2014

Послуги щодо
видавання друкованої
продукції, інші
Послуги щодо
видавання друкованої
продукції, інші
Послуги щодо
видавання друкованої
продукції, інші

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

14

Апаратура електрична для проводового
телефонного чи телеграфного звязку;
відеофони
(придбання обладнання
ADSL - модема для отримання доступу до
мережі Інтернет для архівногот відділу за
адресою просп. Повітрофлотський,17)

15

Елементи баластні до розрядних ламп або
трубок; перетворювачі статичні; дроселі та
котушки індуктивності, інші (придбання
джерел безперебійного живлення)

2210

6000,00

16

Машини конторські\ офісні, інші та частини
до них (придбання картриджів)

2210

7500,00

17

Фарби та лаки, інші, та повя'зана з ними
продукція; барвники художні та друкарські
чорнила (коректор стрічка, фарба
штемпельна)

2210

404,00

18

Виробі ножові та столові прибори (чинка
металева, ніж канцелярський)

2210

19

Вироби з недорогоцінних металів, інші
(скоби, скріпки, степлер)

20

Клеї (клей - олівець)

21

Вироби з вулканізованої гуми, н. в. і. у.;
гума тверда; вироби з твердої гуми (гумка)

2210

60,00

22

Мило, засоби мийні та засоби для чищення
(засоби для чищення)

2210

23

Пестециди та інші агрохімічні продукти
(білизна хлор)

24

4

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

Код ДК ПП
016:2010

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010
7

26.30.2

Апаратура електрична
для проводового
телефонного чи
телеграфного звязку;
відеофони

грудень 2014

27.11.5

Елементи баластні до
розрядних ламп або
трубок; перетворювачі
статичні; дроселі та
котушки індуктивності,
інші

грудень 2014

28.23.2

Машини конторські\
офісні, інші та частини
до них

грудень 2014

20.30.2

Фарби та лаки, інші, та
повя'зана з ними
продукція; барвники
художні та друкарські
чорнила

222,60

грудень 2014

25.71.1

Виробі ножові та
столові прибори

2210

1536,00

грудень 2014

25.99.2

Вироби з
недорогоцінних металів,
інші

2210

55,20

грудень 2014

20.52.1

Клеї

грудень 2014

22.19.7

Вироби з
вулканізованої гуми, н.
в. і. у.; гума тверда;
вироби з твердої гуми

2135,40

грудень 2014

20.41.3

Мило, засоби мийні та
засоби для чищення

2210

120,00

грудень 2014

20.20.1

Пестециди та інші
агрохімічні продукти

Препарати пахучі, воски та інші засоби для
чищення (поліроль для дерева)

2210

532,80

грудень 2014

20.41.4

Препарати пахучі,
воски та інші засоби
для чищення

25

Тара пластмасова (пакети для сміття)

2210

775,00

грудень 2014

22.22.1

Тара пластмасова

26

Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у.
(тепловентилятор)

2210

1360,00

грудень 2014

27.51.2

Прилади електричні
побутові, інші, н. в. і. у.

2210

1,00

серпень 2014

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

4

27

Килими та килимові покриви (коврик
текстильний)

2210

780,00

Всього по КЕКВ 2240

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

Код ДК ПП
016:2010

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010
7

грудень 2014

13.93.1

Килими та килимові
покриви

березень 2014

86.21.1

Послуги у сфері
загальної лікарської
практики

586758,05

1

Послуги у сфері загальної лікарської
практики (послуги по передрейсому
медичному огляду водіїв)

2

Технічне обслуговування та ремонтування
автомобілів і маловантажних
автотранспортних засобів (послуги по
передрейсовому технічному огляді
автомобіля )

2240

1597,20

березень 2014

45.20.1

Технічне
обслуговування та
ремонтування
автомобілів і
маловантажних
автотранспортних
засобів

3

Послуги щодо страхування автотранспорту
(послуги страхування цивільної
відповідальності власників ТЗ)

2240

1614,92

березень 2014

65.12.2

Послуги щодо
страхування
автотранспорту

4

Послуги щодо передавання даних і
повідомлень (оплата за телефонний зв'язок
ВАТ "Укртелеком", оплата за телефонний
зв'язок ВАТ "Укрком")

2240

88000,00

березень 2014

61.10.1

Послуги щодо
передавання даних і
повідомлень

5

Ремонтування комп'ютерів і периферійного
устатковання ( відновлення та заправка
картриджів, поточний ремонт із заміною
запчастин перефірійної технікикопіювальний апарат)

95.11.1

Ремонтування
комп'ютерів і
периферійного
устатковання

6

Послуги щодо консультування стосовно
систем і програмного забезпечення (послуги
по технічному обслуговуванню компютерної
мережі)

62.03.1

Послуги щодо
керування
комп'ютерними
засобами

7

Послуги фінансові, крім страхування та
пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.(
комісія банку за обслуговування зарплатних
карток)

64.99.1

Послуги фінансові, крім
страхування та
пенсійного
забезпечення, інші, н. в.
і. у

8

Послуги щодо консультування стосовно
систем і програмного забезпечення
(обслуговування та супроводження
програми у відділі бухгалтерського обліку
(послуги по забезпеченню актуальності та
збереженню встановлених систем).

2240

13920,00

березень 2014

62.02.2

Послуги щодо
консультування
стосовно систем і
програмного
забезпечення

9

Послуги зв'язку Інтернетом проводовими
мережами ( послуги по доступу до мережі
Інтернет)

2240

28800,00

березень 2014

61.10.4

Послуги зв'язку
Інтернетом
проводовими мережами

10

Послуги систем безпеки (послуги по охороні
приміщень за допомогою сигналізації,
послуги по спостереженню за допомогою
сигналізації)

2240

25649,48

березня 2014

80.20.1

Послуги систем безпеки

11

Відшкодування витрат балансоутримувачу
за утримання внутрішньобудинкових мереж
та експлуатаційні витрати по службових
приміщеннях райдержадміністрації

Х

Лист Державного
казначейства України
від 18.04.2007, № 4.906/645-4722

2240

2240

2240

2240

2240

1407,60

33634,00

73837,00

7578,29

214657,01

квітень 2014

березень 2014

березень 2014

березень 2014

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

12

Орендна плата по нежитлових приміщеннях
за адресами: Просп. Повітрофлотський, 17,
просп. Повітрофлотський 40-а, просп.
Повітрофлотський, 41)

2240

3,60

березень 2014

ч.3 ст.2 ЗУ
"Про
здійснення
державних
закупівель"

13

Послуги з прибирання будинків (послуги з
миття полів підлогомиючою машиною
(холи)

2240

58300,00

березень 2014

81.21.1

Послуги щодо
загального очищування
будівель

14

Послуги поштові у межах зобов'язання щодо
надання універсальних послуг (послуги з
розміщення інформаційних матеріалів)

2240

2466,96

травень 2014

53.10.1

Послуги поштові у
межах зобов'язання
щодо надання
універсальних послуг

15

Послуги допоміжні для органів державної
влади (послуги перереєстрації в органах
ДАІ)

2240

484,79

липень 2014

84.11.2

Послуги допоміжні для
органів державної
влади

16

Ремонт та технічне обслуговування іншого
електричного устаткування (технічне
обслуговування сигналізації, технічне
обслуговування систем протипожежної
безпеки приміщеня адміністрації)

2240

10039,20

березень 2014

33.14.1

Ремонт та технічне
обслуговування іншого
електричного
устаткування

17

Послуги, пов"язані з особистою безпекою
(охорона пости)

2240

18768,00

грудень 2014

80.10.1

Послуги, пов"язані з
особистою безпекою

18

Монтаж сталевих конструкцій
(демонтаж,перенесенню та монтажу
стелажів архіву)

2240

6000,00

грудень 2014

43.99.5

Монтаж сталевих
конструкцій

березень 2014

Х

Лист Державного
казначейства України
від 18.04.2007, № 4.906/645-4722

Х

Лист Державного
казначейства України
від 18.04.2007, № 4.906/645-4722

березень 2014

Х

Лист Державного
казначейства України
від 18.04.2007, № 4.906/645-4722

березень 2014

85.60.1

Послуги освітянські
допоміжні

1

2270"Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв", в тому числі:

1199150,00

Всього по КЕКВ 2271

662027,00

Відшкодування витрат за тепло та гаряче
водопостачання

2271

Всього по КЕКВ 2272

1

Відшкодування витрат балансоутримувача
за холодне водопостачання та
водовідведення

Відшкодування витрат балансоутримувача
за електроенергію

2272

Послуги освітянські допоміжні (послуги
підвищення кваліфікації з питань охорони
праці)
Всього по КЕКВ 2800

14903,00

березень 2014

522220,00

2273

Всього по КЕКВ 2282

1

662027,00

7

14903,00

Всього по КЕКВ 2273

1

4

Код ДК ПП
016:2010

522220,00

500,00

2282

500,00

4089,00

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

1

Послуги фінансові, крім страхування та
пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.
(загальнообовязковий платіж до бюджету
(держмито))

1

Послуги фінансові, крім страхування та
пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.
(оплата пені за несвоєвоєчасну оплату, інше)
Разом по КЕКВ

2800

2800

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.
4

2500,00

1589,00

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

березень 2014

березень 2014

Код ДК ПП
016:2010

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010
7

64.99.1

Послуги фінансові, крім
страхування та
пенсійного
забезпечення, інші, н. в.
і. у.

64.99.1

Послуги фінансові, крім
страхування та
пенсійного
забезпечення, інші, н. в.
і. у.

1952462,03
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