РІЧН ИЙ ПЛАН З А К У П ІВ Е Л Ь /
річний план заку п івель, що здійсню ється без проведення процедур зак у п івель
на 2015 рік
(зміни до додатку до річного плану зак у п івел ь на 2015 рік)
Д ерж авний зак л ад "Д ер ж авн а екологічна академ ія післядипломної освіти та у п р ав л ін н я ", код 19491035

№

Предмет за куп івлі

1

Код К Е К В
(для
бюджетних
ко ш тів)
2

О чікувана вартість
предмета закуп івлі

Процедура
закуп івлі

Орієнтований початок
проведення процедури
закуп івлі

Примітки

3

4

5

6

1

Закупівля паперу та канцелярських товарів; код у Д К 016-2010: 17.23.1

2210

30000,00 (тридцять тисяч) гривень, у т.ч.
ПДВ - 5000,00 грн

2

Закупівля паливно-мастильних матеріалів, коду ДК 016-2010: 19.20.2

2210

70000,00 (сімдесят тисяч) гривень, у т.ч.
ПДВ- 11666,67грн

Протягом року

3

Носії інформації магнітні й оптичні, код у Д К 016-2010: 26.80.1

2210

1500,00 (одна тисяча п'ятсот) гривень, у
т.ч. ПДВ-250,00грн.

Протягом року

4

Придбання комплектуючих, витратних та інших матеріалів, обладнання до
комп'ютерної та оргтехніки, код у ДК 016-2010: 26.20.1, 28.23.2

2210

4000,00 (чотири тисячы) гривень, у т.ч.
ПДВ-666,67 грн

Протягом року

5

Вироби пластмасові інші (закладки самоклейні пластикові, папки
швидкозшивачі, папки-куток пластикові, файли прозорі, скотч), код у ДК
016-2010: 22.29.2.

2210

2000,00 (дві т и с я ч і) гривень, у т.ч. ПДВ333,33грн.

Протягом року

6

Журнали та періодичні видання друковані (періодичні видання), код у ДК
016-2010. 58.14.1

2210

29500,00 ( двадцять дев'ять тисяч п'ятсот
) гривень, у т.ч. ПДВ-4916,67грн

Протягом року

7

Послуги щодо друкування інші (Друкування іншої друкованої продукції,
н.в.і.у.), код у ДК 016-2010: 18.12.1 Виготовлення "Національної доповіді про
стан навколишнього природного середовища у 2014 році"

2210

100000,00 ( сто тисяч гривень), без ПДВ

8

Придбання поштових марок, коду ДК 016-2010: 58.19.1

2210

6000,00 (шість тисяч) гривень, у т.ч. ПДВ1000,00грн

9

Послуги допоміжні, пов'язані з друкуванням (Розробка оригінал-макету
Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в
Україні), код у ДК 016-2010: 18.13.3

2210

80000,00 (вісмідесят тисяч гривень), без
ПДВ

10

Закупівля господарських товарів, код у Д К 016-2010: 20.41.3, 32.91.1.

2210

6000,00 (шість тисяч) гривень, у т.ч. ПДВ1000,00грн

11

Послуги, пов'язані з особистою безпекою
(охорона адміністративної будівлі), код у Д К 016-2010: 80.10.1

2240

87000,00 (вісімдесят сім тисяч) гривень,
без ПДВ

Квітень

12

Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами,
код у ДК 016-2010: 61.10.4

2240

12000,00 (дванадцять тисяч) гривень, у
т.ч. ПДВ-2000,00грн.

Березень

13

Послуги щодо передавання даних і повідомлень
(телекомунікаційні послуги зв'язку), код у Д К 016-2010: 61.10.1

2240

50000,00 ( п'ятдесять тисяч) гривень, у
т.ч. ПДВ -8333,33грн.

Березень

14

Ремонтування та технічне обслуговування конторських/офісних машин та
устатковання (крім комп'ютерів і периферійних пристроїв), код у ДК 0162010:33.12.1

2240

8000,00 (вісім тисяч) гривень, у т.ч. ПДВ1333,33грн.

Протягом року

2240

10000,00 (десять тисяч) гривень, у т.ч.
ПДВ-1666,67грн.

Протягом року

2240

25000,00 (двадцять п'ять тисяч) гривень,
у т.ч. ПДВ-4166,67грн

Протягом року

15

16

Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування (заправка картриджів)
Ремонтування та технічне обслуговування інших транспортних засобів і
устаткування, код у ДК 016-2010: 33.17.1

Протягом року

Листопад-Г рудень

Протягом року

Листопад-Грудень

Протягом року

17

Послуги інформаційних агентств (розміщення оголошень в засобах масової
інформації), код у ДК 016-2010: 63.91.1

18
19

2240

10000,00 (десять тисяч) гривень, у т.ч.
ПДВ-1666,67грн.

Протягом року

к о д уД К 016-2010: 95.11.1

2240

13000,00 ( тринадцять тисяч) гривень, у
т.ч. ПДВ-2166,67грн

Протягом року

Послуги з грошового посередництва
(банк, обслуговування), код у ДК 016-2010: 64.19.3

2240

4000,00 (чотири т и с я ч і) гривень, без ПДВ

Протягом року

2240

6000,00 (ш ість тисяч) гривень, без ПДВ

Березень

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання

Миття, полірування автомобілів і подібні послуги, код у Д К 016-2010:
20

45.20.3

21

у Д К 016-2010: 82.30.1

2240

93341,28 (дев'яносто три тисячі триста
сорок одна) гривня 28 копійок, без ПДВ

Протягом року

22

Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та
консультаційні, н. в. і. у., к о д у Д К 016-2010: 74.90.1

2240

98851,50 (дев'яносто вісім тисяч вісімсот
п'ятдесят одна) гривня 50 копійок, без
ПДВ

Протягом року

2240

99000,00 (дев'яносто дев'ять тисяч)
гривень, без ПДВ

Протягом року

2240

14000,00 (чотирнадцять тисяч) гривень,
без ПДВ

Грудень

2240

6000,00 (ш ість тисяч) гривень, без ПДВ

Липень

2240

12000,00 (дванадцять тисяч) гривень, без
ПДВ

Березень

2240

86000,00 (вісімдесят шість тисяч) гривень,
без ПДВ

Березень

Березень

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок, код

Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у., к о д уД К 01623

2010: 74.90.2

24

Д К 016-2010: 62.02.3

25

к о д уД К 016-2010: 38.11.6

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій, код у

Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів (вивіз сміття),

Розміщування інформації на веб-порталі, код у Д К 016-2010: 63.12.1
26

27

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального
розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров'я, охорони довкілля,
сільського господарства та інших сферах, код у Д К 016-2010: 72.11.1

28

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального
розробляння у сфері інших природничих наук, код у ДК 016-2010: 72.19.1

2240

95000,00 (дев'яносто п'ять тисяч)
гривень, у т.ч. ПДВ -15833,33 грн.

29

Послуги щодо наукового досліджування та експериментального
розробляння у сфері техніки та технологій, крім біотехнологій, к о д уД К 016

2240

Квітень

ЗО

2010: 72.19.2
Послуги геологічні, геофізичні та пов'язані з ними вишукувальні та
консультаційні послуги, к о д у Д К 016-2010: 71.12.3

97477,00 (дев'яносто сім тисяч чотириста
сімдесят сім) гривень, без ПДВ

2240

76000,00 ( сімдесят шість тисяч) гривень,
без ПДВ

Квітень

2240

27477,00 (двадцять сім тисяч чотириста
сімдесят сім ) гривень, без ПДВ

Квітень

Послуги юридичні, код у ДК 016210: 69.10.1
31

32

Послуги консультаційні щодо керування підприємствами, код у ДК 0162010:70.22.1

2240

66402,75 (шістдесят шість тисяч
чотириста дві) гривні 75 копійок, без ПДВ

Квітень

33

Послуги консультаційні щодо господарської діяльності,
інші, код у ДК 016-2010: 70.22.3

2240

98459,25 (дев'яносто вісім тисяч
чотириста п'ятдесят дев'ять ) гривень 25
копійок, без ПДВ

Квітень

2240

98459,25 (дев'яносто вісім тисяч
чотириста п'ятдесят дев'ять ) гривень 25
копійок, без ПДВ

Квітень

2240

94300,25 (дев'яносто чотири тисячі
триста) гривень 25 копійок, без ПДВ

Травень

34

35

Послуги щодо наукового досліджування та
експериментального розробляння у сфері
сільськогосподарських наук, код у ДК 016-2010: 72.19.4
Послуги щодо наукового досліджування та
експериментального розробляння у сфері суспільних наук, код у ДК 0162010: 72.20.1

36

Послуги щодо досліджування ринку та подібні послуги,
016-2010:73.20.1

код у ДК
2240

73272,00 (сімдесят три тисячі двісті
сімдесят дві) гривні, без ПДВ

Квітень

2240

54954,00 (пятдесят чотири тисячі
дев'ятсот п'ятдесят чотири) гривні, без
ПДВ

Квітень

2240

96472,40 (дев'яносто шість тисяч
чотириста сімдесят дві) гривні 40 копійок,
без ПДВ

Травень

2240

65575,00 (шістдесят п'ять тисяч п'ятсот
сімдесят п'ять ) гривень, без ПДВ

Травень

Послуги щодо визначання громадської думки, код у ДК 016-2010: 73.20.2
37
Послуги щодо письмового та усного перекладів, код у Д К 016-2010: 74.30.1
38

39

40

41
42

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних
машин і устатковання (зокрема комп'ютерів), код у ДК 016-2010: 77.33.1

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах,
щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення
інформаційно-технологічною інфраструктурою код у Д К 016-2010: 63.11.1
Ремонтування побутової електронної техніки, код у Д К 016-2010: 95.21.1
Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек, код у ДК
016-2010: 65.12.4

2240

2240
2240

Оплата водопостачання та водовідведення, код у Д К 016-210: 36.00.2,

22000,00 (двадцять дві т и с я ч і) гривень, у
т.ч.ПДВ

1800,00 (одна тисяча вісімсот )
гривень,без ПДВ
1000,00 (одна тисяча) гривень, без ПДВ

Ж овтень

Травень
Жовтень

43

37.00.1

2272

6000.00 (шість тисяч) гривень, у т.ч. ПДВ1000,00грн

Березень

44

Дослідження та розробки в галузі загальнотехнічних наук, код у ДК 015-97:
1.2.10

2281

85000,00 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень,
у т.ч. ПДВ-14166,67 грн.

Протягом року

45

Дослідження та розробки в галузі геодезії і розробки корисних копалин, код
у ДК 015-97:1.2.14

2281

90000,00 (дев'яносто тисяч) гривень, у т.ч.
ПДВ-15000,00 грн

Протягом року

46

Дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук, код у ДК 01597: 1.1.01

2281

75000,00 (сімдесят п'ять тисяч) гривень, у
т.ч. ПДВ -12500,00грн.

Протягом року

47

Дослідження та розробки в галузі геологічних наук, код у ДК 015-97: 1.1.14

2281

95000,00 (дев'яносто п’ять тисяч
гривень, у т.ч. ПДВ-15833,13грн.

Протягом року

48

Дослідження та розробки в галузі біологічних наук, код у ДК 015-97: 1.1.03

2281

70000,00 (сімдесят тисяч) гривень, без
ПДВ

Протягом року

49

Дослідження та розробки в галузі хімічних наук, код у ДК 015-97:1.1.02

2281

99000,00 (дев'яносто дев'ять тисяч )
гривень, у т.ч. ПДВ -16500,00грн.

Протягом року

50

Дослідження та розробки в галузі географічних наук, код у ДК 015-97:1.1.05

2281

51

Дослідження та розробки в галузі сільськогосподарських наук, коду ДК 01597:1.1.06

2281

99000,00 (дев'яносто дев'ять тисяч )
гривень, у т.ч. ПДВ -16500,00грн.

Протягом року

52

Дослідження та розробки в галузі медичних наук, коду Д К 015-97:1.1.08

2281

98000,00 (дев'яносто вісім тисяч) гривень,
у т.ч. ПДВ-16333,33 грн

Протягом року

53

Дослідження та розробки в галузі фармацевтних наук, коду ДК 015-97:
1.1.09

2281

99000,00 (дев'яносто дев'ять тисяч )
гривень, у т.ч. ПДВ -16500,00грн.

Протягом року

54

Дослідження та розробки в галузі металургії, обробки металів, виробництва
машин та устаткування , код у Д К 015-97:1.2.11

2281

99000,00 (дев'яносто дев'ять тисяч )
гривень, у т.ч. ПДВ -16500,00грн.

Протягом року

2281

99600,00 (девяносто девять тисяч
шістсот) гривень, у т.ч. ПДВ-16600,00грн

Протягом року

55

Дослідження та розробки в галузі текстильної та легкої промисловості, код
у Д К 015-97:1.2.17

70000,00 (сімдесят тисяч) гривень, без

пдв

Листопад

56

57

58

59

Дослідження та розробки в галузі соціологічних наук, код у ДК 015-97:
II.2.25
Дослідження та розробки в галузі хімічних технологій, код у ДК 015-97:
1.2.15
Дослідження та розробки в галузі політичних наук, к о д уД К 015-97: II.2.26

Дослідження і розробки в галузі державного управління, код у Д К 015-97:
II.2.28

2281

85000,00 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень,
у т.ч. ПДВ-14166,67 грн.

Протягом року

2281

95000,00 (дев'яносто п'ять тисяч)
гривень, у т.ч. ПДВ-15833,13грн.

Протягом року

2281

90000,00 (дев'яносто тисяч) гривень, у т.ч.
ПДВ-15000,00 грн

Протягом року

2281

95400,00 (дев'яносто п'ять тисяч
чотириста) гривень, у т.ч. ПДВ15900,00грн

Протягом року

60

Дослідження і розробки в галузі економічних наук, код у Д К 015-97:11.2.29

2281

75000,00 (сімдесят п 'ять тисяч) гривень, у
т.ч. ПДВ -12500,00грн.

Протягом року

61

Дослідження і розробки в галузі юридичних наук, код у Д К 015-97: 11.2.30

2281

90000,00 (дев'яносто тисяч) гривень, у т.ч.
ПДВ-15000,00 грн

Протягом року

62

Дослідження та розробки в галузі енергетики, к о д уД К 015-97: 11.2.13

2281

85000,00 (вісімдесят п 'ять тисяч) гривень,
у т.ч. ПДВ-14166,67 грн.

Протягом року

2281

75000,00 (сімдесят п'ять тисяч) гривень, у
т.ч. ПДВ -12500,00грн.

Протягом року

3110

10300,00 (десять тисяч триста) гривень, у
т.ч. ПДВ -1716,66грн.

Грудень

63

64

Дослідження та розробки в галузі історичних наук, к о д у Д К 015-97: II. 1.21

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них ( придбання Сканера
та Маршрутизатора), код у ДК 016-2010: 26.20.1

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09 г,
Голова комітету з конкурсних торгів

Бондар О. І.
(прізвище, ініціали)

Секретар комітету з конкурсних торгів

Г е ле с к у л О. І.
(прізвище, ініціали)

