
Додаток до річного плану закупівель 

 на 2018 рік (зі змінами) 
 

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському району, код за ЄДРПОУ 37573796 

 

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі, 

грн. 

Процедура закупівлі Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі 

Примітки 

 1  2  3 4 5  6 

ДК 021:2015 код 30197000-6 Дрібне 

канцелярське приладдя (скоби,скріпки, 

ластик, лінійки, олівець, ручка кулькова, 

скотч вузький, файли, фарба штемпельна, 

клей ПВА) 

 

2210 10756,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 22990000-6 Папір 

газетний, папір ручного виготовляння та 

інший некрейдований папір, або картон для 

графічних цілей (папір FAX, папір газетний 

А4, папір ЛПФ 420, папір офісний А4, 

термопапір) 

 

2210 105005,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 22810000-1 Паперові чи 

картонні реєстраційні журнали (журнал 

видачі довідок, журнал реєстрації заяв і 

документів, журнал реєстрації обробки заяв, 

журнал реєстрації пенсійних справ, журнал 

реєстрації прийнятих рішень, журнал 

реєстрації заяв про взяття на облік 

технічних засобів) 

2210 4230,00 - Січень-грудень  

ДК 021:2015 код 22820000-4 Бланки 2210 23358,00 - Січень-грудень  

ДК 021:2015 код 30192700-8 Канцелярські 

товари (канцелярські книги, папка на 

зав`язках, папка швидкозшивач) 

2210 31760,00 - Січень-грудень  

ДК 021:2015 код 22410000-7 марки, 

30199230-1 конверти 
2210 63850,00 - Січень-грудень  
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ДК 021:2015 код 39831240-0 Засоби для 

чищення (відбілювач, дезінфікуючий засіб, 

засіб для чищення, миття,  порошок для 

миття підлоги, мило господарське, мило 

рідке, миючий засіб для вікон, освіжувач 

повітря ) 

 

2210 8864,00 - Січень-грудень  

ДК 021:2015 код 44165100-5 Шланги 

(шланг поливний) 
2210 2835,00 - Січень-грудень  

ДК 021:2015 код 31531000-7 Лампи (лампа 

люмінесцентна, лампа енергозберігаюча, 

стартер)  

  

2210 5050,00 - Січень-грудень  

ДК 021:2015 код 30192320-0 Стрічка для 

принтерів (стрічка фарбувальна)  
2210 875,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 30237140-2 Материнські 

плати (материнська плата) 
2210 3600,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 31310000-2 мережеві 

кабелі (мережевий фільтр) 
2210 1500,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 30232110-8 Лазерні 

принтери  
2210 57266,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 30195000-2 Дошки 

(вивіска на фасаді будівлі управління) 
2210 1500,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 09132000-3 Бензин (пальне 

А-95) 
2210 58292,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 09210000-4 Мастильні 

засоби (олива моторна, олія трансмісійна, 

засіб проти замерзання, тосол)    

2210 1175,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 34320000-6 Механічні 

запасні частини, крім двигунів і частин 

двигунів (амортизатори, акумулятор, 

гальмівний шланг, колодки гальмівні, 

свічки запалювання, шарові опори) 

2210 3950,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 30192153-8 Штампи ( 

печатка із зображенням малого Державного 

Герба України, печатка для документів 

2210 7830,00 - Січень-грудень 
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кругла з автоматичною оснасткою, печатка 

для довідок кругла з автоматичною 

оснастко) 

      

 

Всього за КЕКВ 2210: 

 

 391696,00   

 

ДК 021:2015 код 75241100-8 Поліцейські 

послуги (послуги реагування на кнопку 

виклику поліції) 

2240 5760,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 66512000-2 Послуги зі 

страхування від нещасних випадків і 

страхування здоров`я (страхування водіїв 

від нещасних випадків) 

2240 102,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 66514110-0 Послуги зі 

страхування транспортних засобів 

(страхування цивільно-правової 

відповідальності власника транспортних 

засобів) 

2240 628,99 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 50112000-3 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

автомобілів (поточний ремонт автомобіля) 
2240 23500,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 50720000-8  Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

систем центрального опалення (промивка та 

продувка системи опалення) 

2240 5000,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 50312000-5  Технічне 

обслуговування і ремонт ком`ютерного 

обладнання (перезарядка картриджів 

принтерів, заправка ксероксу, регенерація 

картриджа ) 

         2240 55620,00                 - 

 

Січень-грудень 

 

 

ДК 021:2015 код 72250000-2 Послуги, 

пов’язані із системами та підтримкою           

( оплата послуг з встановленням та видачі 

сертифікату відповідного ключа, 

подовження терміну дії програми 

«М.Е.Дос», подовження терміну дії 

2240 7278,00 - Січень-грудень 
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програми «НАУ 9», ліцензійне 

супроводження  ПО «М.Е.ДосЗарплата»)  

ДК 021:2015 код 72261000-2 Послуги з 

обслуговування програмного забезпечення  

( супроводження програмного забезпечення 

АС «Субсидія», супровід та технічна 

підтримка програмних продуктів 

«Електронний документообіг» та 

«Електронна заява та декларація», супровід 

програмного забезпечення «Єдина 

інформаційна система управління 

юяджетом», забезпечення працездатності 

програмного комплексу Криптосервер: 

Модуль шифрування», що 

використовується для захисту інформації , 

яка передається засобами електронного 

зв’язку ) 

2240 42590,04 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 90923000-3  Послуги з 

дератизації (дератизація в нежилому 

приміщенні) 
2240 821,60 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код 90922000-6 Послуги з 

боротьби зі шкідниками (боротьба з 

карантинними рослинами на 1м2) 
2240 11900,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код  90910000-9 Послуги з 

прибирання ( викошування газонів навколо 

будівлі управління) 
2240 9260,01 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код  90513100-7 Послуги з 

утилізації побутових відходів (вивезення та 

захоронення побутових відходів,  оренда 

контейнера) 

2240 3532,19 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код  64210000-1 Послуги 

телефонного зв’язку та передачі даних 

(абонентна плата за телефон; абонентська 

плата за паралельний телефон; місцеві, 

міжміські та міжнародні розмови, , 

абонентська плата за користування 

радіоточкою; абон. плата за ADSL) 

2240 24068,25 - Січень-грудень 
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ДК 021:2015 код  98113000-8 Послуги 

спеціалізованих організацій (абонентна 

плата за підтримку альфанумеричного  

імені, послуга згідно тарифного плану 

«Бізнес Розсилки», текстове повідомлення 

користувачам послуг ПрАт «ВФ Україна, та 

інших операторів)  

2240 24606,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код  50530000-9  Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

техніки (технічне обслуговування 

кондиціонерів) 

2240 13200,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код  75251000-0 Послуги 

пожежних служб (обслуговування 

пожежної сигналізації) 
2240 8206,92 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код  79131000-1 Послуги з 

оформлення документів (переоформлення 

технічного паспорта на службовий 

автомобіль, переоформлення технічного 

паспорта будівлі управління) 

2240 930,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код  71310000-4 

Консультаційні послуги у галузях інженерії 

та будівництва (проведення енергетичного 

обстеження управління та складання 

енергетичного паспорту будівлі) 

2240 15000,00 - Січень-грудень 

 

ДК 021:2015 код   72417000-6 Імена доменів  

(послуги реєстрації доменного імені «Сайту 

управління») 

2240 225,00 - Січень-грудень 

 

 

Всього за КЕКВ 2240: 

 

 252229,00   

 

ДК 021:2015 код 34980000-0 Транспортні 

квитки (компенсація проїзних витрат по 

службовій необхідності) 
2250 10000,00 - Січень-грудень 

 

Всього за КЕКВ 2250:  10000,00   
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ДК 021:2015 код 09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов’язана продукція ( оплата 

теплопостачання) 

2271 156339,00 - Січень-грудень 

 

Всього за КЕКВ 2271:  156339,00   

 

ДК 021:2015 код 65130000-3 

Експлуатування систем водопостачання 

(водопостачання, водовідведення) 

2272 7668,00 - Січень-грудень 

 

Всього за КЕКВ 2272:  7668,00   

 

ДК 021:2015 код 65310000-9 Розподіл 

електричної енергії (оплата електроенергії) 
2273 87513,00 - Січень-грудень 

 

Всього за КЕКВ 2273:  87513,00   

 

ДК 021:2015 код 80511000-9 Послуги з 

навчання персоналу (підвищення 

кваліфікації членів тендерного комітету) 

2282 4900,00 - Січень-грудень 

 

Всього за КЕКВ 2282:  4900,00   

 

ДК 021:2015 код 75231000-4 Судові послуги 

(загальні місцеві суди) 
2800 14892,00 - Січень-грудень 

 

Всього за КЕКВ 2800:  14892,00   

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету  від  25.01.2018 № 4 

 

Голова тендерного комітету                       ____________________      Г.Г.Сороколіт 

                                                                                      М. П.  


