ДОДАТОК до
РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2015 рік
Управління культури Ізюмської міської ради 33490989
Предмет закупівлі

(найменування замовника, код ЕДРПОУ)
Код КЕКВ (для Очікувана вартість предмету закупівлі тис.грн.
Процедура закупівлі
бюджетних
коштів)

1
25.73.3 Інструменти ручні інші (господарчі товари)

2
2210

4
5000,00 (Пять тисяч грн. 00 коп.)

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними
продукція; барвники художні та друкарські чорнила
(фарби,замазка, шпаклівка тощо)
27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні,
інші
19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливи мастильні
(бензин, мастило)

2210

3000,00 (Три тисячі 00 коп.)

17.23.1Вироби канцелярські паперові

2210

25.99.3 Вироби з недорогоційнихметалів ,
інших,н.,і.,у.
58.11.1 Книжки друковані (бланки. Дипломи,
грамоти. Методична література тощо)

2210

1000,00 (Одна тисяча грн. 00 коп.)

4

Орієнтовний початок
проведення закупівлі

Примітки

5
Лютий 2015

6

Лютий 2015

Лютий 2015

27348,16 в тому чіслі борг за 2014 рік 3348,16
(Двадцять сім тися чотириста сорок вісім
грн.16коп.)
3694,70 в тому числі борг за 2014 рік 694,70(Три
тисячі шісот дев’яносто чотири грн. 70 коп.)

Лютий 2015

2210

1000,00 (Одна тисяча грн.00коп.)

Лютий 2015

2210

500,00(П’ятсот грн.00 коп.)

Лютий 2015

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя
до них

2210

3500,00 (Три тисячі п’ятсот грн.00коп.)

Лютий 2015

58.14.1 Журнали та переодичні видання друковані

2210

2000,00 (Дві тисячі грн.00коп.)

Лютий 2015

17.24.1 Шпалери

2210

500,00 (П’ятсот грн.00 коп.)

Лютий 2015

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення

2210

500,00 (П’ятсот грн.00 коп.)

Лютий 2015

27.40.3 Лампи та світильникі. Інші

2210

500,00 (П’ятсот грн.00 коп.)

Лютий 2015

26.40.4 Мікрофони, гучномовці, апаратура
приймальна для радіотелефонного та
радіотелеграфного зв’язку (музичне звукове
обладнання)
25.72.1 Замки та завіси

2210

Борг за 2014 рік 4968,00 (Чотири тисячі девятсот
шістдесят вісім грн.00 коп.)

Лютий 2015

2210

500,00 (П’ятсот грн. 00 коп.)

Лютий 2015

25.99.1 Вироби для ванн і кухоні металеви (санітарнотехнічні вироби та їх частини)

2210

1000,00 (Одна тисяча грн. оо коп.)

Лютий 2015

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини
(електроди. арматура)

2210

500,00 (П’ятсот грн. 00 коп.)

Лютий 2015

22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва;

2210

500,00 (П’ятсот грн.00 коп.)

Лютий 2015

2210

Лютий 2015

23.51.1 Цемент

2210

500,00 (П’ятсот грн.00 коп.)

Лютий 2015

20.52.1 Клеї (рідки цвяхи)

2210

300,00 (Триста грн.00коп.)

Лютий 2015

08.11.3 Крейда та некальцінований доломіт

2210

200,00 (Двісті грн. 00коп.)

Лютий 2015

22.11.1 Шини та камери гумові нові

2210

3000,00 (Три тисячі грн.00 коп.)

Лютий 2015

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні

2210

200,00 (Двісті грн. 00 коп.)

Лютий 2015

28.29.1 Газогенератори, дистиляційні та
фільтрувальні апарати (фільтри мастильні)

2210

1000,00 (Одна тисяча грн. оо коп.)

Лютий 2015

28.14.1 Крани, вентелі, клапани та подібні вироби до
труб, котлів, резервуарів, цестерн і подібних виробів

2210

650,00 (Шітсот п’ятдесят грн. 00коп.)

Лютий 2015

29.32.3 Частини та приладдя до моторних
транспортних засобів н.в.і у

2210

4420,00 (Чотири тисячі чотириста двадцять грн. 00
коп.)

Лютий 2015

16.21.2 Деревина пресована у формі
блоків,плит,брусів або як профільвані форми

2210

1000,00 (Одна тисяча грн. оо коп.)

Лютий 2015

25.11.2 Конструкції та їхні
частини,пластини,прутки,форми й подібні вироби із
заліза,сталі чи алюмінію,інші

2210

5434,00(Пять тисяч чотириста тридцять чотири
грн.00коп.)

Травень 2015

25.94.1 Вироби крипильні та гвинтонарізні

2210

200,00 (Двісті грн. 00 коп.)

Лютий 2015

25.50.1 Кування,пресування, штампування та
профілювання металу

2210

2000,00 (Дві тисячі грн. 00 коп.)

Лютий 2015

13.20.1 Тканини (крім спеціальних полотен) з
натуральних волокон, крім бавовняних

2210

748,14 (Сімсот сорок вісім грн.14 коп.)

Лютий 2015

71.11.2 Послуги щодо архітектури щодо будівлі

2240

500,00 (П’ятсот грн.00 коп.)

Лютий 2015

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту

2240

450,00 (Чотириста п’ятдесят грн.00коп.)

Липень 2015

25.11.2 Конструкції та їхні
частини,пластини,прутки,форми й подібні вироби із
заліза,сталі чи алюмінію,інші

2240

0,00 (нуль грн.00 коп.)

Травень 2015

61.10.4 Послуги зв’язку інтернетом проводовими
мережами

2240

Лютий 2015

62.01.1 Послуги щодо проєктування та розробляння у
сфері інформаційних технологій Обслуговування
бухгалтерської комп’ютерної програми)

2240

15059,82 в тому числі борг за 2014 рік
79грн82коп.(П’ятнадцять тисяч п’ятдесят девять
грн.82 коп.)
643,16 борг за 2014 рік ( шісот сорок три
грн.16коп.)

95.21.1 Ремонтування побутової електронної техніки

2240

765,00 (сімсот шістдесят п’ять грн. 00 коп.)

Лютий 2015

80.20.1 Послуги системи безпеки (Обслуговування
автоматичної пожежної сигналізації)

2240

1836,00 (Одна тисяча вісімсот тридцять шість грн.
00 коп)

Лютий 2015

Лютий 2015

80.20.1 Послуги системи безпеки
невідомчої охоронної системи)

(Обслуговування

2240

9457,50(Девять тисяч чотириста п’ятдесят сім
грн.50коп.)

Лютий 2015

86.90.1Послуги у сфері охорони здоровья,інші

2240

1071,22 (Одна тисяча сімдесят одна грн.22 коп.)

Травень 2015

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення
безпечних відходів

2240

4244,78 в тому чіслі борг за 2014 рік 217грн.63 коп
(Чотири тисячі двісті сорок чотири грн.78коп)

Лютий 2015

64.11.1 Послуги центрального банку ( касове
обслуговування)

2240

5000,00 (П’ять тисяч грн.00коп.)

Лютий 2015

41.00.3 Будівництво житлових будівель (нове
будівництво, реконструкція, капітальні і поточні
ремонти) ( ремонт та підготовка опалювальної
системи до сезону)

2240

2946,00 (Дві тисячі девятсот сорок шість грн.00
коп.)

Лютий 2015

63.12.1 Розміщування інформації на веб-порталі

2240

1620,00 (Одна тисяча шісот двадцять грн. 00 коп.)

Лютий 2015

71.12.2 Послуги щодо керування будівельними
проектами

2240

14252,52 борг за 2014 рік(Чотирнадцять тисяч
двісті п’ядесят дві грн.52коп)

Лютий 2015

43.29.1 Роботи будівельно-монтажні; інші

2240

500,00 (П’ятсот грн.00 коп.)

Лютий 2015

33.20.2 Монтаж машин та обладнання загального
призначення
41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове
будівництво) реконструкція, капітальний та поточний
ремонт
45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування
автомобілів і маловантажних автотранспортних
засобів

2240

500,00 (П’ятсот грн.00 коп.)

Лютий 2015

2240

500,00 (П’ятсот грн.00 коп.)

Лютий 2015

2240

1200,00 (одна тисяча двісті грн. 00 коп.)

Березень 2015

74.90.1 Послуги щодо надання професійної та
терхнічної допомоги та консультаційні, н.в.і.у.

2240

35,00 (тридцять п’ять грн. 00 коп.)

Березень 2015

36.00.2 Оброблення та розподілення води
трубопроводами

2272

12546,00 (Дванадцять тисяч п’ятсот сорок шість
грн.00коп.)

Лютий 2015

35.11.1 Енергія електрична

2273

95641,00(Дев’яносто пять тисяч шісот сорок одна
грн.00коп.)

Лютий 2015

94.99.1 Послуги інших громадських організацій (крім
послуг щодо надання фінансової допомоги ,грантів)
н.,в.,і.,у
01.19.2 Квіти зрізані та бутони кватів, насіння кваітів

2282

200,00 (Двісті грн. 00 коп.)

Лютий 2015

2282

3500,00 в тому числі борг за 2014рік
100грн.00коп(Три тисячі п’ятсот грн.00коп.)

Січень 2015

збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15 на
1000.00 (Одна тисяча грн.00коп.)

49.39.3 Перевезення пасажирів наземним
транспортом поза розкладом

2282

600,00(Шісот грн.00коп.)

Квітень 2015

23.13.1Скло порожнисте (скляні сувенири)

2282

7175,00 (Сім тисяч сто сімдесят пять грн.00 коп.)

Квітень 2015

збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15 на 6675
(Шість тисяч шісот сімдесят пять грн.00коп.)

58.19.1 Матеріали рекламні комерційні та подібні
матеріали, друковані, інші

2282

4500,00 в тому числі борг за 2014 рік
263грн.00коп(Чотири тисячі п’ятсотт грн.00коп.)

Квітень 2015

збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15 на
3600.00 (Три тисячі шісот грн.00коп.)

32.40.3 Іграшки,інші, іграшкові музичні інструменти

2282

9135,00 (Дев’ять тисяч сто тридцять пять 00 коп.)

Квітень 2015

збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15 на
635.00 Шісот тридцять п’ять грн.00коп.)

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові
(Фотоальбоми)

2282

2515,00 Дві тисячі п’ятсот п’ятнадцять грн.00
коп.)

Квітень 2015

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними
продукція; барвники художні та друкарські чорнила
(фарби,замазка, шпаклівка тощо)

2282

1300,00 (Одна тисяча триста грн.00 коп.)

Квітень 2015

збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15 на
1915.00 (Одна тисяча дев’ятсот п’ятнадцять
грн.00коп.)

32.99.1Убори наголовні захисні; ручки для писання
та олівці, дошки, штемпелі для датування,
опечатування та нумерування; стрічки до
друкарських машинок, штемпельні подушечки

2282

500,00 (П’ятсот грн. 00 коп.)

Квітень 2015

22.29.2 Вироби пластмасові, інші

2282

200,00 (Двісті грн. 00 коп.)

Квітень 2015

16.29.1 Вироби з деревини (рамки)

2282

4600,00 (Чотири тисячі шісот грн. 00 коп.)

Квітень 2015

32.99.5 Вироби до свят, корновалів та інших розваг,
н.в.і.у.

2282

2360,00 коп в тому числі борг за 2014 рік-1360
(Дві тисячі триста шістдесят грн.00 коп.)

Лютий 2015

16.29.2 Вироби з корка, соломи та інших матеріалів,
придатних для плетіння; вироби кошикові та плетені
вироби

2282

5900,00 в тому числі борг за 2014 рік-1500,00
(П’ять тисяч дев’ятсот грн.00коп.)

Лютий 2015

збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15 на
2400.00 (Дві тисячі чотириста грн.00коп.)

23.41.1. Вироби господарські та декоративні
керамічні

2282

13320,00 в тому числі борг за 2014 рік-795,00
(Тринадцять тисяч триста двадцять грн.00 коп.)

Лютий 2015

20.51.1 Вибухівка (феєрверки)

2282

7000,00 (Сім тисяч грн.00коп.)

Лютий 2015

збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15 на
11525.00 (Одинадцять тисяч п’ятсот двадцять
п’ять грн.00коп.)
збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15 на
4500.00 (Чотири тисячі п’ятсот грн.00коп.)

58.11.1 Книжки друковані (бланки. Дипломи,
грамоти. Методична література тощо)

2282

3250,00 (Три тисячі двісті п’ятдесят грн. 00 коп.)

Квітень 2015

збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15 на
2250.00 (Дві тисячі двісті ’пятдесят грн.00коп.)

58.19.1 Продукція друкована інша

2282

1350.00 (Одна тисяча триста п’ятдесят )

Червень 2015

збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15
на1350.00 (Одна тисяча триста п’ятдесят
грн.00коп.)

13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього
господарства

2282

1700.00 (Одна тисяча сімсот грн.00коп.

Червень 2015

збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15 на
1700.00 (Одна тисяча сімсот грн.00коп.)

16.29.1 Новий посуд і прибори столові й кухонні з
деревени

2282

1700.00 (Одна тисяча сімсот грн.00коп.

Червень 2015

збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15 на
1700.00 (Одна тисяча сімсот грн.00коп.)

59.20.3 Диски та стрічки з іншими аудіозаписами

2282

5800.00 (П’ять тисяч вісімсот грн.00 коп.)

Червень 2015

збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15 на
5800.00 (П’ять тисяч вісімсот грн.00коп.)

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інш
(значки та рамки)

2282

1835,00 (Одна тисяча вісімсот тридцять п’ять грн.
00 коп.)

Квітень 2015

збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15 на
1450.00 (Одна тисяча чотириста п’ятдесят
грн.00коп.)

збільшено зг.довідки № 20 від 03.06.15 на
3500.00 (Три тисячі п’ятсот грн.00коп.)

26.51.5 Прилади для вимірювання інших фізичнмих
велечин (Теплолічильник)

3110

0,00 (нуль грн.00 коп.)

Лютий 2015

22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва;

3110

7927,00 (Сім тисяч дев’ятсот двадцять сім грн.00
коп.)

Лютий 2015

26.20.1Машини обчислювальні, частини та приладдя
до них
71.12.1 Послуги інженерні щодо проектів будівель

3110

9522,00 (Девять тисяч п’ятсот двадцять дві грн.00
коп.)
883,00 борг за 2014 рік(Вісімсот вісімдесят три
грн.00коп.)

Лютий 2015

41.00.3 Будівництво житлових будівель (нове
будівництво, реконструкція, капітальні і поточні
ремонти)капітальний ремонт музея

3132

223230,00 борг за 2014 рік(Двісті двадцять три
тисячі двісті тридцять грн. 00 коп.)

Лютий 2015

41.00.4 Будівництво не житлових будівель (нове
будівництво, реконструкція, капітальні та поточні
ремрнти)(авторський нагляд)

3132

1278,00(Одна тисяча двісті сімдесят вісім грн.00
коп.)

Червень 2015

41.00.4 Будівництво не житлових будівель (нове
будівництво, реконструкція, капітальні та поточні
ремрнти)(технічний нагляд)

3132

1935,00(Одна тисяча девятсот тридцять пять грн.00
коп.)

Червень 2015

41.00.4 Будівництво не житлових будівель (нове
будівництво, реконструкція, капітальні та поточні
ремрнти)(кап.ресонт несущих конструкцій КДК
Спартак)

3132

98520(ОДевяносто вісім тисяч пятсот двадцять
грн.00 коп.)

Червень 2015

71.12.1 Послуги інженерні щодо проектів будівель

3132

1320,00(Одна тисяча триста двадцять грн.00коп.)

Травень 2015

71.12.1 Послуги інженерні щодо проектів будівель

3132

15000,00 борг за 2014 рік(П’ятнадцять тисяч
грн.00коп.)
682833,00 (Шістсот вісімдесят дві тисячі
вісімсот тридцять три грн.00 коп.)

Лютий 2015

Всього

3132

Лютий 2015

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів управління культури від "__04___"____06______2015 року № ___20____

Голова комітету з конкурсних торгів

Яснова О.І.

___________________ М.П.
М.П.

