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до річного плану закупівель

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік
КЗ „Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького” ЗОР

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ

(для
бюджетни
х коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтов-
ний початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

Вироби канцелярські паперові (17.23.1) –папір, 
швидкозшивач картонний, зошити, грамоти та ін.

2210 52792 - Березень
2015 р.

-

Ручки кулькові та олівці, дошки, штемпелі, 
стрічки для друкарських машин, штемпельні 
подушечки (32.99.1) – ручки, олівці, маркери та 
ін.

2210 15000 - Березень
2015 р.

-

Частини та приладдя для обчислювальних машин
(26.20.4) – картриджі, монітори, клавіатури та ін.

2210 66650 - Липень
2015 р.

-

Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове 
(22.29.25) – лінійки, куточки, скотч та ін.

2210 35100 - Березень
2015 р.

-

Клеї (20.52.1) – клей ПВА 2210 23200 - Березень
2015 р.

-

Канцелярські скріпки та подібні канцелярські 
вироби (25.99.23) – скріпки, скоби до степлерів

2210 6340 - Березень
2015 р.

-

Ножі та ножиці, а також леза до них (25.71.11) – 
ножі для паперу, ножиці

2210 1480 - Березень
2015 р.

-

Мотузки, канати, шпагат (13.94.1) - шпагат 2210 4200 - Лютий
2015 р.

-

Пристрої електромонтажні (27.33.1) – розетки, 
короби монтажні та ін.

2210 18035 - Березень
2015 р.

-

Замки та завіси (25.72.1) – замки накладні 2210 13960 - Березень
2015 р.

-

Мило, засоби мильні та засоби для чищення 
(20.41.3) – мило господарче, порошки, паста

2210 47871 - Лютий
2015 р.

-

Лампи розжарювання та газорозрядні електричні,
лампи дугові (27.40.1) – лампи економні, лампи 
ЛД-36

2210 9800 - Березень
2015 р.

-

Матеріали неткані та вироби з матеріалів 
нетканих (13.95.1) – неткане полотно

2210 9800 - Лютий
2015 р.

-

Елементи первині, первині батареї та частини до 
них (27.20.1) – батарейки

2210 543 - Лютий
2015 р.

-

Одяг робочий жіночий (14.12.2) – халати, 
комбінезони, фартуки та ін.

2210 12825 - Квітень
2015 р.

-

Паливо рідинне, оливи та мастильні (19.20.2) – 
бензин А95

2210 28980 - Липень
2015 р.

-

Марки поштові, гербові чи подібні нові, 
банкноти, акції, облігації (58.19.14) - марки

2210 4988 - Лютий
2015 р.

-

Продукція друкована інша (58.19.19) – 
інформаційні покажчики

2210 97000 - Квітень
2015 р.

-

Препарати фармацевтичні (21.20.2) – аптечки 
першої допомоги

2210 8000 - Квітень
2015 р.

-

Рукавиці та мітенки трикотажні (14.19.13) – 
рукавиці робочі 

2210 1030 - Лютий
2015 р.

-

Предмети одягу та аксесуари з вулканізованої 
гуми (22.19.6) – рукавиці діелектричні

2210 1180 - Травень
2015 р.

-

Взуття різне крім спортивного (15.20.1) – калоші,
черевики шкіряні, сапоги гумові

2210 1040 - Травень
2015 р.

-

Інструмент електромеханічний з умонтованим 
електродвигуном (28.24.11) - дріль

2210 850 - Липень
2015 р.

-

Дошки для пересування,візки малогабаритні 
(30.92.20) - візки

2210 22446 - Серпень
2015 р.

-

Вироби з недорогоцінних металів (25.99.2) – 
контейнери для зберігання і транспортуван книг 
та драбини, сейфи

2210 34480 - Серпень
2015 р.

-

Машини обчислювальні та приладдя до них 
(26.20.1)–системні блоки, монітори, навушники...

2210 99800 - Липень
2015 р.

-



Ліхтарі електричні портативні (27.40.21) - 
електроліхтарі

2210 2393 - Травень
2015 р.

-

Схеми інтегровані електронні (26.11.30) – флеш-
пам’ять

2210 4000 - Березень
2015 р.

-

 Вентилятори, крім настільних (28.25.2) - 
вентилятори,

2210 3000 - Липень
2015 р.

-

Машини електромеханічні побутові з 
умонтованим електродвигуном (27.51.21) - 
пилососи

2210 13000 - Липень
2015 р.

-

Чорнило друкарське (20.30.24) - тонер 2210 2517 - Березень
2015 р.

-

Мітли та щітки для прибирання (32.91.11) - 
віники

2210 1456 - Лютий
2015 р.

-

Стартери та інше устаткування (29.31.22) – 
стартери електричні

2210 4700 - Вересень
2015 р.

-

Меблі спец.дерев’яні (31.01.12) – шафи, столи, 
стелажі для книг та ін..

2210 88350 - Серпень
2015 р.

-

Меблі для сидіння (31.00.13) – крісла, стільці 2210 11250 - Серпень
2015 р.

-

Двері, вікна, підвіконня, жалюзі та подібні 
вироби (22.23.14) – жалюзі вертикальні

2210 68112 - Вересень
2015 р.

-

Фотоапаратура для збільшення або зменшення 
(26.70.17) - фотоапарати

2210 4900 - Вересень
2015 р.

-

Апаратура електрична для провідного 
телефонного чи телеграфного зв’язку, відео фони
(26.30.2) – телефони, радіотелефони

2210 10850 - Вересень
2015 р.

-

Шини та камери гумові нові (22.11.1) – зимова 
резина на автомобіль

2210 3320 - Жовтень
2015 р.

-

Журнали та періодичні видання друковані на ІІ 
півріччя 2015 року  (58.14.1)

2210 110000 - Травень
2015 р.

-

Технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів (45.20.11) – техобслуговування 
автомобілю ВАЗ-11173 

2240 6000 - Травень
2015 р.

-

Послуги щодо страхування автотранспорту 
(65.12.29) – страхування ЦПВ власників 
транспортних засобів

2240 1000 - Червень
2015 р.

-

Послуги щодо страхування життя (65.11.11) – 
страхування водія

2240 200 - Червень
2015 р.

-

Ремонтування та техобслуговування конторських
машин та устаткування (33.12.16) – 
обслуговування ксерокопію вальної техніки, 
повірка лічильників, обслугов.кондиціонерів та 
інш.

2240 56200 - Березень
2015 р.

-

Ремонтування комп’ютерів і периферійного 
устаткування (95.11.10) – техобслуговування 
комп’ютерної техніки

2240 4800 - Червень
2015 р.

-

Ремонтування та техобслуговування інших 
металевих виробів (33.11.19) – послуги по 
обслуговуванню пластикових вікон

2240 6000 - Березень
2015 р.

-

Роботи електромонтажні (43.21.10) – 
обслуговування охоронної сигналізації та 
системи відеонагляду, монтаж електропроводки 
та ін..

2240 91908 - Лютий
2015 р.

-

Послуги телекомунікаційні (61.90.10) – 
абонплата за телефони

2240 21600 - Січень
2015 р.

-

Послуги зв’язку Інтернетом (61.20.4) – абонплата
за Інтернет, ел.пошту

2240 12790 - Січень
2015 р.

-

Програмне забезпечення як завантажні файли 
(58.29.3) – видатки на підтримку програмної 
системи УФД, Парус

2240 46600 - Березень
2015 р.

-

Роботи ізоляційні (43.29.11) – вимірювання опору
та ізоляції та ін.

2240 99892 - Квітень
2015 р.

-

Послуги каналізаційні (37.00.1) – промивка 
тепломережі, ремонт системи тепломережі, 
ремонт водостічних труб

2240 99999 - Серпень
2015 р.

-

Роботи штукатурні (43.31.10) – ремонт отмостки 
будівлі, герметизація зовнішніх швів 

2240 99800 - Травень
2015 р.

-



Послуги щодо перевезення небезпечних відходів 
(38.12.30) – утилізація ртутних ламп

2240 22000 - Вересень
2015 р.

-

Програмне забезпечення системне на фізичних 
носіях (58.29.1) – встановлення програмного 
забезпечення Windows

2240 18300 - Вересень
2015 р.

-

Послуги палітурні та послуги, пов’язані з 
оправленням (18.14.1) – оправлення газет та 
журналів за 2014 рік

2240 46000 - Травень
2015 р.

-

Послуги щодо оформлення документів та інші 
конторські послуги (82.19.3) – оформлення 
Державного акту на право користування 
земельною ділянкою, Проекту на монтаж 
системи пожежогасіння, проекту на 
реконструкцію вхідного порталу будівлі

2240 99900 - Вересень
2015 р.

-

Збирання безпечних комунальних відходів 
(38.11.21) – вивіз та захоронення ТПВ

2240 4686 - Січень
2015 р.

-

Послуги щодо опоряджування меблів (крім 
оббивання стільців) (31.09.91) – ремонт 
спеціалізованих корпусних меблів

2240 46985 - Серпень
2015 р.

-

Послуги щодо оббивання стільців і меблів для 
сидіння (31.00.91) – поточний ремонт стільців та 
м’яких меблів

2240 86000 - Серпень
2015 р.

-

Комунальні послуги, в т.ч.: 2270 - -

Вода природна (36.00.1) – водопостачання і 
водовідведення

2272 30082 - Січень
2015 р

-

Послуги освітянські (85.59.1) – навчання по 
тендерним закупівлям

2282 7900 - Березень
2015 р.

-

Послуги щодо страхування життя (65.11.1) – 
страхування членів ДПД

2730 1000 - Квітень
2015 р.

-

Інші видатки – пеня за затримки платежів 2800 1600 - Січень
2015 р

-

Роботи субпідрядні як частина виробництва 
металевих вікон (25.12.9) – заміна вікон

3132 163380 - Травень
2015 р.

-

Будування нежитлових приміщень (нове 
будівництво, реконструкція, капітальний та 
поточний ремонти) (41.00.4) – ремонт козирка, 
заміна вхідних дверей

3132 80000 - Травень
2015 р.

-

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора                                                 О.М.Кійко                  


