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Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
КЗ „Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького” ЗОР

(станом на 01.04.2016)

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ (для
бюджетних

коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовни
й початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

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

2210 192 - -

Ручки кулькові та олівці дошки, штемпельні 
подушки, стрічки для друкарських машин 
(32.99.1) – стрічка для монохромного друку

2210 1392

Вироби пластмасові інші (22.29.2) – пластикові 
читацькі квитки 

2210 7940

Продукція друкована інша (58.19.1) – 
інформаційні покажчики

2210 5454 - -

Пензлі художні (32.91.1) - пензлики 2210 87 - -

Машини обчислювальні та приладдя до них 
(26.20.1)–клавіатура, миші...

2210 2430 - -

Чорнило друкарське (20.30.24) – тонер, друк. 
чорнила

2210 3000 - -

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

2210 1700 - -

Розчинники, фарби, лаки (20.59.5) – фарба ПФ 2210 159 - -

Речовини хімічні (20.14.3) – засіб „Ураган” 2210 498 - -

Вапно гашене (23.52.1) – вапно гашене 2210 34 - -

Кабелі електричні (27.32.1) – кабель, подовжувачі 2210 1525 - -

Мікрофони та колонки (26.40.4) – акут. система 2210 487 - -

Пристрої для запису комп. дисків (26.20.2) - 
дисководи

2210 3210

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

2240 5550 - -

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

2240 1500 - -

Ремонтування та техобслуговування підіймальн. 
та вантажного устаткування (33.12.15)

2240 4441

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

2240 2247 - -

Послуги телекомунікаційні (61.90.10) – 
абонплата за телефони

2240 5323 - -

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

2240 2890 - -

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

2240 4060 - -

Послуги палітурні та послуги, пов’язані з 
оправленням (18.14.1) – оправлення газет та 
журналів за 2015 рік

2240 3600 - -

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

2240 1705 - -

Послуги консультаційні щодо госп.діяльності 
(70.22.3) – консультації по тендерним закупівлям

2240 3500

Комунальні послуги, в т.ч.: 2270 - -

Вода природна (36.00.1) – водопостачання і 
водовідведення

2272 4896,74 - -

Інші видатки – пеня за затримки платежів 2800 13,86 - -

Голова комітету з конкурсних торгів,



заступник директора                                                 О.М.Кійко                  


