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ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                        
Наказ Міністерства  економічного розвитку і торгівлі України  15 
вересня 2014 року №1106 

Код КЕКВ (для бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Орієнтовний початок проведення 
процедури закупівлі

ДК 016:2010 13.92.1 Вироби текстильні 
готові для домашнього господарства (ковдра, 
підковдра, наволочка, простирадло, рушники 
вафельні) ДК 021:2016 39511000-7 Ковдри та 
пледи; 39512000-4 Постільна білизна; 
39514000-8 Туалетна та кухонна білизна

186000,00 гривень  (без ПДВ) Сто 
вісімдесят шість гривень 00 

копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 16.29.1 Вироби з деревини, інші 
(дошки оброблені) ДК 021:2016 39221000-7 
Кухонне приладдя 2300,00 гривень(без ПДВ) Дві 

тисячі триста  гривень 00 копійок 
(без ПДВ)

ДК 016:2010 22.23.1 Вироби пластмасові для 
будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, 
тверді, не пластикові  (жалюзі) ДК 021:2016 
39515000-5 Штори, портьєри, кухонні штори 
та тканинні жалюзі

50000,00 гривень(без ПДВ) 
П'ятдесят тисяч  гривень 00 

копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 22.29.2 Вироби пластмасові 
інші, н.в.і.у. (рознос пластмасовий) ДК 
021:2016 39221000-7 Кухонне приладдя

3675,00 гривень  (без ПДВ) Три 
тисячі шістсот сімдесят п'ять 
гривень 00 копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 23.13.1 Скло порожнисте  
(склянка) ДК 021:2016 39221000-7 Кухонне 
приладдя

10200,00 гривень (без ПДВ) 
Десять тисяч двісті гривень 00 

копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 23.41.1 Вироби господарські та 
декоративні керамічні (тарілки гибокі та 
мілки) ДК 021:2016 39221000-7 Кухонне 
приладдя

55750,00 гривень (без ПДВ) 
П'ятдесят п'ять тисяч сімсот 

п'ятдесят гривкень 00 копійок (без 
ПДВ)

ДК 016:2010 25.71.1 Вироби ножові та 
столові прибори  (виделки, ложки н/ж) ДК 
021:2016 39223000-1 Ложки, виделки 18900,00 гривень  (без ПДВ) 

Вісімнадцять тисяч дев'ятсот 
гривень 00 копійок (без ПДВ) 

ДК 016:2010 26.40.3 Апаратура для 
записування та відтворювання звуку й 
зображення (акустична система, музичний 
центр) ДК 021:2016 32342000-2 Гучномовці; 
32332000-9 Магнітофони

49900,00 гривень  (без ПДВ) Сорок 
дев'ять  тисячь дев'ятсот гривень 

00 копійок (без ПДВ)
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ДК 016:2010 26.40.4 Мікрофони, гучномовці, 
апаратура приймальна для радіотелефонного 
та радіотелеграфного зв’язку (музикальні 
колонки, мікрофон) ДК 021:2016 32342000-2 
Гучномовці; 32341000-5 Мікрофони

47425,00 гривень (без ПДВ) Сорок 
сім тисяч чотириста двадцять п'ять 

гривень 00 копійок (без ПДВ) 

ДК 016:2010 31.00.1 Меблі для сидіння та 
їхні частини  (стільці д/актової зали 
1комплект-3 стільця, стільці м'які д/гральної 
кімнати) ДК 021:2016 39111200-5 Театральні 
крісла; 39112000-0 Стільці

198400,00 гривень  (без ПДВ) Сто 
дев'яносто вісім тисяч чотириста 

гривень 00 копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 31.01.1 Меблі конторські/офісні 
та меблі для підприємств торгівлі  (шафа 
платтяна) ДК 021:2016 39151000-5 Меблі 
різні

24950,00 гривень (без ПДВ) 
Двадцять чотири тисячі дев'ятсот 
п'ятдесят гривень 00 копійок (без 

ПДВ) 

ДК 016:2010 32.99.5 Вироби, інші, н.в.і.у. 
(сумка - холодильник) ДК 021:2016  
37414200-5 Термоконтейнери

11210,00 гривень (без ПДВ) 
Одинадцять тисяч двісті десять 

гривень 00 копійок
 (без ПДВ) 

ДК 016:2010 ДК 016:2010 61.10.4 Послуги 
зв’язку Інтернетом проводовими мережами 
(послиги зв'язку (інтернет), ДК 021:2015 
72410 Послуги провайдерів

2500,00 гривень (без ПДВ) Дві 
тисячі п'ятсот гривень 00 копійок 

(без ПДВ)

ДК 016:2010 38.11.6 Послуги підприємств 
щодо перевезення безпечних відходів 
(вивезення сміття та захоронення ТВ), ДК 
021:2015 90510 Утилізація сміття та 
поводження зі сміттям

4350,00 гривень (в т. ч. ПДВ 
725,00 гривень) Чотири тисячі 

триста п'ятдесят гривень 00 
копійок (в т.ч. ПДВ сімсот 

двадцять п'ять гривень 00 копійок)

ДК 016:2010 96.09.1 Послуги різні, інші, 
н.в.і.у. (послуги з дератизації та дезинфекції, 
експертна оцінка будівель школи - інтернату, 
заправка вогнегасників, ремонт косарки для 
газонів, повірка ваг, провірка маноментрів, 
промивка внутрішньої системи опалення, 
обрізка дерев), ДК 021:2015  90921 Послуги з 
дезінфікування та витравлювання

26005,00 гривень (в т.ч. ПДВ 
4334,17 гривень) Двадцять шість 
тисяч п'ять гривень 00 копійок ( в 

т.ч. ПДВ чотири тисячі триста 
тридцять чотири гривні 17 

копійок)

ДК 016:2010 95.11.1 Ремонтування 
комп’ютерів і периферійного устатковання 
(обслуговування комп'ютерної техніки ), ДК 
021:2015 50310 Технічне обслуговування і 
ремонт офісної техніки

4500,00 гривень (без ПДВ) Чотири 
тисяч п'ятсот гривень 00 копійок 

(без ПДВ)
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ДК 016:2010 80.20.1 Послуги систем безпеки 
(послуги з охорони школи - інтернат, 
відеоспостереження), ДК 021:2015 75242 
Послуги з охорони правопорядку та 
громадського порядку

6600,00 гривень (в т.ч. ПДВ 
1100,00 гривень) Шість тисяч 

шістсот гривень 00 копійок (в т.ч. 
ПДВ одна тисяча сто гривень 00 

копійок)

ДК 016:2010 96.01.1 Послуги щодо прання з 
використанням машин-автоматів з 
монетоприймачем (прання білизни), ДК 
021:2015 98310 Послуги з прання і сухого 
чищення

9600,00 гривень (в т.ч. ПДВ 
1600,00 гривень) Дев'ять тисяч 

шістсот гривень 00 копійок (в т.ч. 
ПДВ одна тисяча шістсот гривень 

00 копійок)

ДК 016:2010 64.11.1 Послуги центрального 
банку (операції з платиковими картками), ДК 
021:2015 66111 Послуги центральних банків

180,00 гривень ( без ПДВ) Сто 
вісімдесят гривень 00 копійок (без 

ПДВ )

ДК 016:2010 33.12.1 Ремонтування та 
технічне обслуговування підіймального та 
вантажного устатковання (технічне 
обслуговування підйомника) , ДК 021:2015 
50750 Послуги з технічного обслуговування 
ліфтів 

7500,00 гривень (без ПДВ) Сім 
тисяч п'ятсот гривень 00 копійок 

(без ПДВ)

ДК 016:2010 95.21.1 Ремонтування побутової 
електричної техніки (технічне 
обслуговування посудомийної машини, 
хліборізки, котла харчоварильного, 
картоплечистки), ДК 021:2015 98300 Послуги 
різні

7530,00 гривень (в т.ч. ПДВ 
1255,00 гривень) Сім тисяч п'ятсот 

тридцять гривень 00 копійок ( в 
т.ч. ПДВ одна тисяча двісті п'ять 

гривень 00 копійок)

ДК 016:2010 61.90.1 Послуги 
телекомунікаціїні (послуга з обслуговування 
домофонів), ДК 021:2015 50330 Послуги з 
технічного обслуговування 
телекомунікаційного обладнання

45,00 гривень (в т.ч. ПДВ 7,50 
гривень) Сорок п'ять гривені 00 

копійок (в т.ч. ПДВ сім гривень 50 
копійок)

ДК 016:2010 61.10.1 Послуги стаціонарного 
телефонного зв’язку – доступ і користування 
(послуги зв'язку), ДК 021:2015 50331 
Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування ліній телекомунікацій

4390,00 гривень (в т.ч.ПДВ 731,67) 
Чотири тисячі триста  дев'яносто 

гривені 00 копійок (в т.ч. ПДВ 
сімсот тридцять одна гривня 67 

копійок)

ДК 016:2010 58.29.5 Послуги щодо видання 
ліцензії на прово користування програмним 
забеспеченням (послуги з надання 
електроних ключів, послуги з електронної 
здачі звітів, здійснення впровадженнь 
програмно - технічного обслуговування) , ДК 
021:2015 72260 Послуги, пов’язані з 
програмним забезпеченням

860,00 гривень (без ПДВ) Вісімсот 
шістдесят гривень 00 копійок (без 

ПДВ)
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Затверджений рішеннім комітету з конкурсних торгів від 11.01.2016 року №3

Голова комітету з конкурсних торгів О.О. Губіна
(підпис) (ініціали та прицвище)

м.п.

Секретар комітету з конкурсних торгів Л.В. Лисенко

ДК 016:2010 63.12.1 Розміщенні інформації 
на веб-порталі (послуги що до доступу та 
використання платного сервісу "Кабінет 
замовника" та розміщення оголошень на веб - 
порталі Уповноваженого органу з питань 
державних закупівель з використанням 
телекомунікаційних каналів зв'язку), ДК 
021:2015 72260  Послуги, пов’язані з 
програмним забезпеченням 

270,00 гривень (в т.ч. ПДВ 45,00) 
Двісті сімдесят гривені 00 копійок 
(в т.ч. ПДВ сорок п'ять гривень 00 

копійок)

ДК 016:2010 65.11.1 Послуги щодо 
страхування життя (послуги страхування 
водія), ДК 021:2015 66510 Страхові послуги

220,00 гривень (без ПДВ) Двісті 
двадцять гривень 00 копійок (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 65.12.2 Послуги щодо 
страхування автотранспорту (послуги 
страхування автомобіля), ДК 021:2015 66516 
Послуги зі страхування цивільної 
відповідальності власників автомобільного 
транспорту

420,00 гривень (без ПДВ) 
Чотириста двадцять гривені 00 

копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 45.20.1 Технічне обслуговування 
та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів 
(послуги з ремонту автомобіля), ДК 021:2015 
50112 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування автомобілів

5000,00 гривень (без ПДВ) П'ять 
тисяч гривень 00 копійок (без 

ПДВ)

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (поточний ремонт 
зовнішніх та внутрьошніх укосів ІІ, ІІІ 
поверхи) у навчальному корпусі, ДК 021:2015 
45443 Фасадні роботи

22050,00 гривень (без ПДВ) 
Двадцять дві тисячі п'ятдесят 
гривень 00 копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 60.23.1 Послуги з перевезення 
пасажирів наземним транспортом інші 
(оплата розїзних та відряджень), ДК 021:2010 
79997 Послуги з організації відряджень 

340,00 гривень (без ПДВ) Триста 
сорок гривень 00 копійок (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 64.11.1 Послуги центрального 
банку (перерахування пені, Перерахування 
коштів на р/р Ленінської районної організації 
профспілки працівників освіти і науки 
України на культурно - масову, фізкультурну 
та оздоровчу роботу в розмірі 0.3% річного 
фонду оплати прац) ДК 021:2015 66111 
Послуги центральних банків

1785,00 гривень (без ПДВ) Одна 
тисяча сімсот вісімдесят п'ять 
гривень 00 копійок (без ПДВ)



(підпис) (ініціали та прицвище)


	Лист3

