
                           

ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА  2016 РОКУ

Комунальний заклад "Запорізька загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів № 4 " Запорізької обласної ради, 20508841
(найменування замовника, ідентифікаційний код за  ЄДРПОУ)
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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 08.12.1 Гравій та пісок ДК 
021:2015 14211 Пісок (пісок)

200,00 гривень без ПДВ (Двісті 
гривень 00 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 13.93.1 Килими та килимові 
покриття ДК 021:2015 39533 Килими (килимові 
доріжки)

22416,00 гривень без ПДВ 
(Двадцять дві тисячі чотириста 
шістнадцять гривень 00 копійок 

без ПДВ)

ДК 016: 2010 16.21.1 Фанера клеєна, 
фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої 
деревини; плити деревностружкові й подібні 
плити з деревини чи з інших дерев’янілих 
матеріалів ДК 021:2015 44191 Дерев’яні 
конструкційні матеріали різні (ламінат, фанера, 
плити OSB)

-21916,00 гривень без ПДВ 
(Двадцять одна тисяча дев'ятсот 
шістнадцять гривень 00 копійок 

без ПДВ)

ДК 016: 2010 16.23.1 Вироби столярні та 
теслярські (крім складаних будівель), з 
деревини ДК 021:2015 44221 Вікна, двері та 
супутні вироби (блоки дверні, дерев'яна секція 
д/альтанки)

-21000 гривень без ПДВ (Двадцять 
одна тисяча  гривень 00 копійок 

без ПДВ)

ДК 016: 2010 16.29.1 Вироби з деревини, інші  
ДК 021:2015 30195 Дошки, 44191 Дерев’яні 
конструкційні матеріали різні (дошка обрізна, 
дошка оброблена, швабра)

10,00 гривень без ПДВ (Десять 
гривень 00 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 22.19.6 Предмети одягу та 
аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім 
виготовлених з твердої ґуми) ДК 021:2015  
19510000-4 Гумові вироби (рукавиці гумові) 

40,00 гривень без ПДВ (Сорок 
гривень 00 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 22.23.1 Вироби пластмасові для 
будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, 
тверді, не пластикові  ДК 021:2015  39515 
Штори, портьєри, кухонні штори та тканинні 
жалюзі; 44112 Будівельні конструкції різні 
(жалюзі, лінолеум)

-40,00 гривень без ПДВ (Сорок 
гривні 50 копійок без ПДВ)
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ДК 016: 2010 22.29.2 Вироби пластмасові інші, 
н.в.і.у.  ДК 021:2015 39136 Вішалки-плічки, 
19520 Пластмасові вироби, 22851 
Швидкозшивачі, 22852 Теки, 30197 Дрібне 
канцелярське приладдя, 39224 Мітли, щітки та 
інше господарське приладдя, 44192 Інші різні 
конструкційні матеріали, 44425000-5 Кільця, 
прокладки, смужки, вставки та ущільнювачі 
(вішалка пластмасова, катрідж д/сан.вузл., 
ремкомплект, папка сегригатор, папка 
накопичувач з 80 файлами, скотч 12*30 
(вузький), скотч 12*30 (широкий), файли А4, 
совок з щіткою, совок пласт., плити д/стелі 
"Армстронг", плитка д/стелі, багет, кут 
пластиковий, пластик, плинтус д/стелі, плинтус 
пл.різний, поріг 20*10 кут 1,8м, поріг 4 см 
рівний 1,8м)

-13777,22 гривень без ПДВ 
(Тринадцять тисяч сімсот сімдесят 
сім гривень 22 копійки без ПДВ)

ДК 016: 2010 23.31.1 Плитка та плити керамічні 
 ДК 021:2015  44113 Матеріали для будівництва 
доріг (плитка напільна Венеція  40х40, плитка 
напільна Селва 40х43) 

3000,00 гривень без ПДВ (Три 
тисячі гривень 00 копійок без 

ПДВ)

ДК 016:2010 25.11.2 Вироби конструкційні 
металеві та їхні частини; ДК 021:2015 34928 
Облаштування для доріг (паркувальні бар'єри) 1000,00 гривень без ПДВ (Одна 

тисяча гривень 00 копійок без 
ПДВ)

ДК 016: 2010 25.12.1 Двері, вікна й рами до них 
і пороги до дверей металеві  ДК 021:2015 44221 
Вікна, двері та супутні вироби (вікна 
металопластикові)

-50,00 гривень без ПДВ (П'ятдесят 
гривень 00 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 25.71.1 Вироби ножові та столові 
прибори  ДК 021:2015  39223 Ложки, виделки, 
39241 Ножі та ножиці (ложки, виделки н/ж, 
ножі)

-200,00 гривень без ПДВ (Двісті 
гривень  00 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 25.93.1 Вироби з дроту, ланзюги 
та пружини ДК 021:2015  44192 Інші різні 
конструкційні матеріали, 30197 Дрібне 
канцелярське приладдя (цвяхи, скрепки)

3500,00 гривень без ПДВ (Три 
тисячі п'ятсот гривень 00 копійок 

без ПДВ)

ДК 016: 2010 25.99.2 Вироби з недорогоцінних 
металів, інші ДК 021:2015 44330 Будівельні 
прути, стрижні, дроти та профілі (профілі різні) 20000,00 гривень без ПДВ 

(Двадцять тисяч гривень 00 
копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 26.40.3 Апаратура для 
записування та відтворювання звуку й 
зображення  ДК 021:2015 32332 Магнітофони, 
32341 Мікрофони (музичний центр, мікрофон)

-7000,00 гривень без ПДВ (Сім 
тисяч гривень 00 копійок без ПДВ)
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ДК 016: 2010 27.40.3 Лампи та світильники, 
інші   ДК 021:2015  31500000-1 Освітлювальне 
обладнання та електричні лампи 31532 Частини 
до світильників та освітлювальної арматури 
(лампочки різні)

572,22 гривень без ПДВ (П'ятсот 
сімдесят дві гривні 22 копійки без 

ПДВ)
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ДК 016: 2010 31.02.1 Меблі д/кухні ДК 
021:2015  39143 Меблі для спальні, їдальні та 
вітальні (шафа д/зберігання хліба, стіл 
д/зберігання хліба, столи д/посуду)

13405,00 гривень без ПДВ 
(Тринадцять тисяч чотириста п'ять 

гривень 00 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 31.09.1 Меблі, інші ДК 021:2015  
39134 Комп’ютерні меблі, 39143 Меблі для 
спальні, їдальні та вітальні (стол комп'ютерний 
кутовий, ліжка, стіл д/нарізання хліба, столи 
д/їдальні (д/посуду), тумба з шухлядами 
приставна, шафа д/верхнього одягу, шафа 
д/одягу з полицями)

-160,00 гривень без ПДВ (Сто 
шістдесят гривень 00 копійок без 

ПДВ)

ДК 016:2010 33.14.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 
устаткування; ДК 021:2015 50232 Послуги з 
технічного обслуговування систем освітлення 
вулиць і громадських місць та світлофорів 
(ремонтування та технічне обслуговування 
зовнішнього освітлення)

-13351,70 гривень без ПДВ 
(Тринадцять тисяч триста 

п'ятдесят одна гривня 70 копійок 
без ПДВ)

ДК 016:2010 42.11.1 Дороги автомобільні та 
автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; 
злітно-посадкові смуги летовищ; ДК 021:2015 
45233 Будівництво, влаштовування фундаменту 
та покриття шосе, доріг (послуги з благоустрію 
спортивного майданчику (бігових доріжок))

-746,00 гривень без ПДВ (Сімсот 
сорок шість гривень 00 копійок без 

ПДВ)

ДК 016:2010 43.29.1 Роботи будівельно-
монтажні, інші; ДК 021:2015 45262 
Спеціалізовані будівельні роботи, крім 
покрівельних (послуги будівельно - монтажні)

15263,32 гривень без ПДВ 
(П'ятнадцять тисяч двісті 

шістдесят три гривні 32 копійки  
без ПДВ)

ДК 016:2010 43.34.1 Роботи малярні; ДК 
021:2015 45442 Малярні роботи (послуги з 
фарбування будівель)

-20000,00 гривень без ПДВ 
(Двадцять тисяч гривень 00 

копійок без ПДВ)

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

-5000,00 гривень в т.ч. ПДВ 833,33 
гривень (П'ять тисяч гривень 00 

копійок в т.ч. ПДВ вісімсот 
тридцять три гривні 33 копійки)

ДК 016:2010 58.19.1 Послуги з 
розповсюджування літератури; ДК 021:2015  
79823 Послуги з друку та доставки 
надрукованої продукції (послуги з доставки 
підручників)

1285,89 гривень без ПДВ (Одна 
тисяча двісті вісімдесят п'ять 
гривень 89 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 58.29.4 Програмне забезпечення 
оперативнодоступне ( у режимі on-line); ДК 
021:2015  72261 Послуги з обслуговування 
програмного забезпечення (послуги з 
супроводження програмного забеспечення)

18000,00 гривень без ПДВ 
(Вісімнадцять тисяч гривень 00 

копійок без ПДВ)
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Затверджений рішеннім комітету з конкурсних торгів від 01.07.2016 року №29

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

м.п.

Секретар комітету з конкурсних торгів Г.В. Кіянова

ДК 016:2010 58.29.5 Послуги щодо видання 
ліценнзії на право користування програмним 
забеспеченням;  ДК 021:2015 72260  Послуги, 
пов’язані з програмним забезпеченням 
(послуги з електроної здачі звітів)

4204,00 гривень в т.ч. ПДВ 700,67 
гривень (Чотири тисячі двісті 
чотири гривні 00 копійок в т.ч. 

ПДВ сімсот гривень 67 копійок)

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

208,99 гривень без ПДВ (Двісті 
вісім гривень 99 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 71.11.4 Послуги щодо 
ландшафтної архітектури та консультаційні 
послуги у сфері ландшафтної архітектури; ДК 
021:2015 71421 Послуги у сфері садово-
паркової архітектури (послуги з озеленення 
території)

-15381,50 гривень в т.ч. ПДВ 
2563,58 гривень (П'ятнадцять 
тисяч триста вісімдесят одна 

гривня 50 копійок в т.ч. ПДВ дві 
тисячі п'ятсот шістдесят три гривні 

58 копійок)

ДК 016:2010 81.30.1 Послуги щодо 
благоустрою теріторії; ДК 021:2015 45112 
Землерийні та інші земляні роботи (послуги з 
автогрейдера)

4000,00 гривень без ПДВ (Чотири 
тисячі гривень 00 копійок без 

ПДВ)

ДК 016:2010 82.11.1 Послуги адміністративні 
конторські/офісні комбіновані; ДК 021:2015 
71246 Здійснення та документування 
необхідних будівельних розрахунків (послуги з 
розробки схеми розподілу води)

10000,00 гривень без ПДВ (Десять 
тисячь гривень 00 копійок без 

ПДВ)

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

-14000,00 гривень без ПДВ 
(Чотирнадцять тисяч гривень 00 

копійок без ПДВ)

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (послуги з поточного 
ремонту стелі спортивної зали)

-25000,00 гривень без ПДВ 
(Двадцять п'ять тисяч гривень 00 

копійок без ПДВ)

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (послуги з поточного 
ремонту решіток радіаторних спортивної зали у 
 навчальному корпусі)

-25000,00 гривень без ПДВ 
(Двадцять п'ять тисяч гривень 00 

копійок без ПДВ)

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (послуги з поточного 
ремонту актової зали у  навчальному корпусі)

26198,00 гривень без ПДВ 
(Двадцять шість тисяч сто 

дев'яносто вісім гривень 00 
копійок без ПДВ)

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (послуги з поточного 
ремонту коридорів у  навчальному корпусі)

39319,00 гривень без ПДВ 
(Тридцять дев'ять тисяч триста 

дев'ятнадцять гривень 00 копійок 
без ПДВ)



(підпис) (ініціали та прицвище)
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