ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану державних закупівель, що здійснюються без проведення процедур
закупівель на 2015 рік зі змінами

по Харківському професійному машинобудівному ліцею
код ЄДРПОУ 03072218
Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

1

2

Очікувана вартість предмету
закупівлі

ОСТАТ
ОК ЗФ

ОСТАТОК
СФ

Примітка

6

4

5

-

-

15,4м3
14 шт

08.12.1 Гравій та пісок (пісок)

2210

1600,00грн.(Одна тисяча шістсот
грн. 00 коп.)

10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби (новорічні
подарунки)

2210

1820,00грн.(Одна тисяча
вісімсот двадцять грн.00 коп.)

-

-

14.12.1 Одяг робочий чоловічий (костюми зварювальника, халати)

2210

17287,20грн.(Сімнадцять тисяч
двісті вісімдесят

-

-

Костюмів-15 к-тів,
халатів-21 шт.

14.12.3 Одяг робочий інший (рукавиці, окуляри захисні)

2210

3399,00грн.(Три тисячі триста
дев”яносто дев'ять грн. 00 коп.)

-

-

Рукавиць-140 пар,
окуляри-25 шт.

14.19.4 Капелюхи та головні убори (кепки,бейсболки, шапки)

2210

1950,00грн.(Одна тисяча
дев'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.)

-

-

40 шт.

2210

595,00 грн.(Пятсот девяносто
пять грн. 00 коп.)

-

-

25 шт.

2210

7000,00 грн.(Сім тисяч грн. 00
коп.)

-

-

250 одиниць

22.19.2 Скло технічне та інше (скло)

2210

336,00грн.(Триста тридцять
шість грн. 00 коп.)

-

-

20 шт.

22,19,6 Предмети одягу та аксесуарів з вулканізованої гуми
(маска, респіратор)

2210

936,00грн. (Дев'ять тисяч
тридцять шість грн. 00 коп.)

-

-

25 шт.

22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва: лінолеум і покриви
на підлогу, тверді не пластикові (арматура )

2210

304,00грн.(Триста чотири грн. 00
коп.)

-

-

2 шт

23.31.1 Плитка та плити керамічні (плитка керамічна)

2210

4500,00грн. Чотири тисячі
пятсот грн. 0 коп.)

-

-

33 м2

2210

73,00 Cімдесят три грн. 00 коп.)

-

-

50 кг.

100,00 грн.(Сто грн. 00 коп.)

-

-

1 шт.

-

-

3 міш.

-

-

30 шт.

17.23.1 Вироби канцелярські паперові (журнали технічного та
виробничого навчання)
20.41.3 Мило засоби мійні та засоби для чищення. (мило туалетне,
господарське, рідке, засоби мийні )

23.51.1 Цемент (цемент)
23.52.1 Вапно негашене, гашене гідравлічне (вапно)

2210

267,98 грн.(Двісті шістдесят сім
грн. 98 коп.)
5249,00 грн. П'ять тисяч двісті
сорок дев'ять грн. 00 коп.)

23.62.1 вироби з гіпсу для будівництва (шпарлівка)

2210

23.91.1 Вироби абразивні (круг відрізний)

2210

23.99.1 вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.ш.у покрівельні
матеріали)

2210

59600,20 грн.(П'ятдесят дев'ять
тисяч шістсот грн. 20 коп.)

-

-

750м2

24.20.4 Фітинги до труб чи трубок зі сталі не литі (коліна,
муфти,фланці, з"єднання)

2210

2000,00 грн.(Дві тисячі грн. 00
коп.)

-

-

50 шт. Муфт., 10
шт. Фланц., 50 шт.
з”єднань

25.72.1 Замки та завіси

2210

-

-

10шт.

-

-

42 шт.

(замки д/дверей будинки та засув.)

25.73.3 інструменти ручні інші (ключі)
25.73.4 Деталі змінні до ручних інструментів з механічним
урухомленням/ приводом чи без нього, або до верстатів
(полотно слюсарне, ножівка, різець, мітчик)

2210

3000,00грн.(Три тисячі грн. 00
коп.)
3975,60грн.(Три тисячі дев'ятсот
сімдесят п'ять грн. 60 коп.)

2210

6346,20грн.Шість тисяч триста
сорок шість грн.20 коп.)

-

-

80 шт.полотно
слюс., 45
шт.різців.,45шт.ком
пл.мітчик.,

25.73.6 Інструменти, інші (різці,фрези)

2210

10407,50грн.(Дес'ять тисяч
чотириста сім грн. 50 коп.)

-

-

45шт.-різців,
45шт.-фрез

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини(електроди та
аналогічні вироби для паяння,зміцнювання)
(електроди)

2210

7792,70грн.(Сім тисяч сімсот
дев'яносто дві грн. 70 коп.)

-

-

100 кг.

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів,інші (карнизний звис)

2210

1519,80грн.(Одна тисяча п'ятсот
дев'ятнадцять грн. 80 коп.)

-

-

13 шт

26.20.2 Блоки пам”яті та інші запам”ятовувальні пристрої

2210

1207,30 грн.(Одна тисяча двісті
сім грн. 30коп.)

-

-

2 шт

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні інші (провід)

2210

70,00грн.(Сімдесят грн. 00 коп.)

-

-

25 м.п.

27.33.1 Пристрої електромонтажні (розетки, вимикач)

2210

425,00грн.(Чотириста двадцять
п'ять грн. 00 коп.0

-

-

10шт.

27.40.1 лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи
дугові (лампи люмінісцентні)

2210

929,25грн.(Дев'ятсот двадцять
девять грн. 25 коп.)

-

-

45 шт

2210

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

-

-

150шт

27.40.2 Лампи та світильники (лампи,світильники стельов.наст.)

28.14.1 Крани вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів,
цистерн і подібних виробів (крани, вентилі)

2210

1500,00грн.(Одна тисяча п''ятсот
грн. 00 коп.)

-

-

20 шт.кранів, 20
шт.вентелів

28.24.1 Інструмент електромеханічний для роботи однією рукою;
інструмент ручний портативний із силовим
урухомлювачем/приводом, інший (насос )

2210

174,00грн.(Сто сімдесят чотири
грн. 00 коп.)

-

-

1 шт.

2210

3900,00грн.(Три тисячі дев'ятсот
грн. 00 коп.)

-

-

23 шт.

2210

4500,00грн.(Чотири тисячі
п'ятсот грн. 00 коп.)

-

-

225 шт.

2210

20000,00грн.(Двадцять тисяч
грн. 00 коп.)

-

-

30 наймен.видань

2210

11398,50 грн.(Одинадцять тисяч
триста дев'ятсот вісім грн. 50
коп.)

-

-

24 чолов.

-

-

6 пач.

-

-

28.29.2 Устаткування для миття, наповнювання, пакування та
обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники,
пульверизатори, машини пароуструменні та піскострумення;
прокладки ( вогнегасники,пульверизатори)
36.00.1 Вода природна

(вода питна)

58.14.1 Журнали та періодичні
видання)

видання )

(періодичні

Компенсація на обмундирування учням-сиротам при випуску
Всього по КЕКВ 2210:

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти ( дезінфекційний
засіб)

187664

2220

Всього по КЕКВ 2220:

684

Компенсація харчування учнів-сиріт
2230
Всього по КЕКВ 2230:
33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого
електроустаткування (обсл.. заміна ел.лічильн.)
37.00.1 Послуги каналізаційні (прочистка каналіз.мережі)

684,00грн.(Шістсот вісімдесят
чотири грн. 00 коп.)

216281,00грн.(Двісті
шістнадцять тисяч двісті
вісімдесят одна грн. 00 коп.)
216281

2240

8200,00 грн.(Вісім тисяч двісті
грн. 00 коп.)

-

-

2240

2284,36грн.(Дві тисячі двісті
вісімдесят чотири грн. 36 коп.)

-

-

9000,00грн.(Дев'ять тисяч грн.
00 коп.)

-

-

160 куб.м.

500,00 грн.(П'ятсот грн. 00 коп.)

-

-

50 один.

500,00 грн.(П'ятсот грн. 00 коп.)

-

-

1 пошт.скринька,
30 наймен.видав.

38.11.2 Збирання безпечних відходів непридатних для
вторинного використання ( вивіз ТПВ,)
2240

2 один.

38.12.1 Збирання небезпечних промислових відходів
(утіл.люмінісцентних ламп)

2240

53.20.1 Послуги поштові та кур'єрські ( послуги з оформлення
переод.видань)

2240

61.10.3 Послуги щодо передавання данних мережами
проводного з”язку (телекомунікац.посл.)

2240

960,00грн.(Дев'ятсот шістдесят
грн. 00 коп.)

-

-

12 посл.м-ць.

61.10.4 Послуги зв”язку Інтернетом проводовими мережами
(інтернет посл.)

2240

1440,00грн.(Одна тисяча
чотириста сорок грн. 00 коп.)

-

-

12 посл.м-ць

2240

19910,00 (Дев'ятнадцять тисяч
дев'ятсот десять грн. 00

-

-

12 посл.м-ць

10580,00грн.(Десять тисяч
пятсот вісімдесят грн. 00 коп.)

-

-

12 посл.м-ць

7200,00грн.(Сім тисяч двісті грн.
00 коп.)

-

-

16 публікацій

62.02.2 Послуги щодо консультування систем і програмного
забезпечення
( налагоджен.програм на замовл.)
63.11.1 Послуги щодо оброблення даних, розміщення даних,
розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного
застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційнотехнологічною інфраструктурою
(обсл.файл.веб-порт.)

2240

63.91.1 Послуги інформаційних агенств (реклама)
2240

3000,00грн.(Три тисячі грн. 00
коп.)

63.99.1 Послуги інформаційні інші (консульт. Послуги закупівель)

3 послуги

62516,64грн. (Шістдесят дві
тисячі п'ятсот шістнадцять грн.
64 коп.)

-

-

5500,00грн.(П'ять тисяч п'ятсот
грн. 00 коп.)

-

-

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

-

-

408,00грн.(Чотириста вісім грн.
00 коп.)

-

-

2500,00грн.(Дві тисячі п'ятсот
грн.00 коп.)

-

-

82.30.1 послуги щодо організовування конференцій і
спеціалізованих виставок

996,00грн.(Дев'ятсот дев'яносто
шість грн. 00 коп.)

-

-

84.25.1 Послуги пожежних служб інші (посл.з випробування
пожежн.обладнання)

7440,0 грн.(Сім тисяч чотириста
сорок грн. 00 коп.)

-

-

570,00грн. (П'ятсот сімдесят грн.
00 коп.)

-

-

71.12.1 Послуги інженерні (посл.з розробки
енергопаспорту,виготовл.свідоцтва на землю)

2240

71.12.3 послуги геологічні, геофізичні та повязані з ними
вишукувальні та консультув.послуги
71.20.1 Послуги щодо технічного випробування та аналізу
(перезарядка вогнегасників,манометрів)

2240

74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші. н.в.і.у.
81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (посл. з дезінфекції,
знезараж.мяког.інвентарю)

91.01.1 Послуги бібліотек та архівів (зберіган.видача підручн)

2240

2240
2240

1 посл.
Енергопасп., 1
посл. Св-во на
землю
Дог.№034/15від
03.15-кадастрова
зйомка
20
посл.перезарядки
Дог.№ 19 від
14.05.15ліцензійна експерт.
1 посл.
12 посл.м-ць
дог.№ос15-1603-3виставка освіта
слобожанщини
2015
посл. 5 гідрант., 4
рукавів
2 послуги

95.12.1 Ремонтування комунікаційних устаткувань
принтерів, заправк.карт.)

(ремонт

Поточний ремонт м'якої покрівлі, приміщень та майстерень
учбов.корп. Харк.профес.машбуд.ліцею, вул.Селянська, 84 ДБН
Д.1.1-1-2013
Поточний ремонт водопостач.гуртож.
Харк.профес.машбуд.ліцею, вул.Селянська, 25 ДБН Д.1.1-1-2013

8000,00грн.(Вісім тисяч грн. 00
коп.)

-

-

10 один.

-

-

1 послуга

2240

99822,00грн.(Дев'яносто дев'ять
тисяч вісімсот двадцять дві
грн.00 коп.)

2240

19178,00грн.(Дев'ятнадцять
тисяч сто сімдесят вісім грн. 00
коп.)

-

-

1 послуга

-

-

20 шт.поїздних
білетів

-

-

1 особа

-

-

22м.куб.

-

-

1 послуга

2240

Всього по КЕКВ 2240:
17.29.1 Вироби паперові та картонні, інші

274005
(проїзні квитки)

2250

5850,00 грн.(П'ять тисяч вісімсот
п'ятдесят грн.00 коп.)
230,00грн.(Двісті тридцять
грн.00 коп.)

2272

71218,00грн. (Сімдесят одна
тисяча двісті вісімнадцять
грн.00коп.)

2250
Видатки на відрядження
Всього по КЕКВ 2250:
Послуги каналізації 37.00.1(послуги централізованого
водовідведення)

6080

Всього по КЕКВ 2272:
71.12.3 послуги геологічні, геофізичні та повязані з ними
вишукувальні та консультувальний

71218

2281

5500,00грн.(П'ять тисяч п'ятсот
грн. 00 коп.)

2282

6237,00грн.Шість тисяч двісті
тридцять сім грн. 00 коп.)

-

-

6 чол.

14850,00грн.(Чотирнадцять
тисяч вісімсот п'ятдесят грн. 00
коп.)

-

-

12 м-ця

-

-

3 чоловік

-

-

12 м-ця

Всього по КЕКВ 2281:

5500

Послуги освітянські інші н.в.і.у 85.59.1 (освітня послуга)

компенс.проїздн.квитків
Всього по КЕКВ 2282:
Інші види страхування, крім страхування життя 65.12.1
(страхування членів пожежн.дружини )

21087
2730

Всього по КЕКВ 2730:

855

Оплата земельного податку
Оплата сбору за спецвикористання поверхневих та підземних
вод
Судовий збір, пеня, індекс інфляції
Всього по КЕКВ 2800:
Всього:

Голова комітету з конкурсних торгів

855,00грн.(Вісімсот п'ятдесят
п'ять грн.00 коп.)

2800

7450,00грн.(Сім тисяч чотириста
п'ятдесят грн. 00 коп.)

2800

740,00 грн.(Сімсот сорок грн. 00
коп.)

-

-

4 квартали

2800

7233,00грн.(Сім тисяч двісті
тридцять три грн. 00 коп.)

-

-

12 м-ця

15423,00
798797

Рішення комітета з конкурсних
торгів № 14 від 26.06.15р.

І.М. Житньов

