Додаток до Річного плану закупівель № 3
на 2016 рік (ІІ квартал)
Харківька медична академія післядипломної освіти
код ЄДРПОУ 01896872

Предмет закупівлі

1
13.92.2 - Вироби текстильні готові, інші (мішок з логотипом (ДК
021:2015, 19640000-4)
13.94.1 - Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім відходів
(Шпагат джутовий (ДК 021:2015, 39541000-6 Канати, мотузки,
шпагати та сітки))
14.12.3 - Одяг робочий, інший (рукавиці робочі (ДК 021:2015,
18141000-9)

16.23.1 - Вироби столярні та теслярські (крім складних будівель), з
деревини (ДК 021:2015, 44221200-7 дверное полотно, лутка дверная,
наличник - ДК 021:2015, 44221211-7; плинтус, стік ДК 021:2015,
44230000-1))
17.22.1 - Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (Роли
паперові (ДК 021:2015,33141116-6))

Код
КЕКВ
(для
бюд-жетних
коштів)
2

2210
2210
2210
2210
2210

17.23.1 - Вироби канцелярські, паперові: конверти, листівки поштові
(Папір А3, папір кольоровий (ДК 021:2015, 30197000-6) (марки
поштові 58.19.1)

2210

17.23.1 - Вироби канцелярські, паперові: конверти, листівки поштові
(папір офсетний А3 (ДК 021:2015, 30197000-6))

2210

18.12.1 - Послуги щодо друкування, інші (бланки свідоцтв про
клінічну ординатуру (англ.мова) (КД 021:2015, 22820000-4 бланки))
18.13.2 - Форми чи циліндри друкарські та інші носії відбитків для
використання в поліграфії (штампи та оснастки (ДК
021:2015,30192153-8 Штампи))

2210
2210

Очікувана вартість предмета закупівлі

3
950,40
Дев'ятсот п'ятдесят гривень 40 копiйок

ОрієнтовПроцений
дура
початок
заку- прове-дення
півлі процедури
закупівлі
4

5

315,00
Триста п'ятнадцять гривень 00 копiйок
68,78
Шiстдесят вiсiм гривень 78 копiйок
з ПДВ
1029,88
Одна тисяча двадцять дев'ять гривень 88
копiйок
1000,00
Одна тисяча гривень 00 копiйок

10457,40
Десять тисяч чотириста п'ятдесят сiм гривень
40 копiйок
35640,00
Тридцять п'ять тисяч шiстсот сорок гривень 00
копiйок

Примітки

6

Тимчасовий кошторис
Тимчасовий кошторис

травень

Постійний кошторис
Постійний кошторис

травень
квітень

квітень

90000,00
Дев'яносто тисяч гривень 00 копiйок

травень

13061,41
Тринадцять тисяч шiстдесят одна гривня 41
копiйка

квітень,
червень

Постійний кошторис
Тимчасовий кошторис

Постійний кошторис

Постійний кошторис

Постійний кошторис

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (паливо, бензин
(ДК 021:2015 09132 Бензин), оливи та очисник (ДК 021:2015,
09211000-1))

2210

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (паливо, бензин
(ДК 021:2015 09132 Бензин))

2210

20.20.1 - Пестициди та інші агрохімічні продукти (дератизаційна
суміш "щуряча смерть", Шторм", "Щелкунчик") ДК 021:2015,
24456000-5 Родентициди), дезінсекційний засіб "Раптор-гель",
"Тарацид", Протеус" (ДК 021:2015, 33691000-0 Протипаразитні
засоби, інсектициди та репеленти); Корзолекс Екстра, Бациллол (ДК
021:2015, 33631600-8- Антисептичні та дезінфекційні засоби))
20.30.2 - Фарби та лаки, інші, та пов"язана з ними продукція;
барвники художні та друкарські чорнила (шпаклівки (ДК 021:2015,
44831200-6), фарба, барвник (ДК 021:2015, 44111400-5))
20.30.2 - Фарби та лаки, інші, та пов"язана з ними продукція;
барвники художні та друкарські чорнила (Лак паркетний (ДК
021:2015, 44820000-4); Фарба (ДК 021:2015, 44111400-5); Клей
ПВА, клей монтажний (ДК 021:2015, 44111800-9); шпатлевка
финиш, старт, штукатурка, затирка швов (ДК 021:2015, 44831200-6),
грунт концентрат, клеї будівельні (ДК 021:2015, 44111800-9))

49087,00
Сорок дев'ять тисяч вiсiмдесят сiм гривень 00
копiйок
66880,00
Шiстдесят шiсть тисяч вiсiмсот вiсiмдесят
гривень 00 копiйок
12414,00
Дванадцять тисяч чотириста чотирнадцять
гривень 00 копiйок

2210

2210,
2282

2210,
2282

20.59.4 - Засоби змащувальні; присадки, речовини антифризні готові
(Антифриз (ДК 021:2015, 24951000-5), Рідина ДОТ (ДК021:2015,
09211000-1))

2210

20.59.5 - Продукти хімічні різноманітні інші, н.в.і.у. (реагенти
діагностичні, лабораторні багатоскладові, тощо (ДК 021:2015,
33696000-5 Реактиви ті контрастні речовини); 33696500-0
Лабораторны реактиви); Пісок Белект, Спідекс наб., Зета плюс, Упін
800 (ДК 021:2015,33138000-6 - Матеріали для протезування зубів та
припасування зубних протезів))

2210

Тимчасовий кошторис

квітень

Постійний кошторис

квітень,
травень

10263,84
Десять тисяч двiстi шiстдесят три гривнi 84
копiйки
41081,26
Сорок одна тисяча вiсiмдесят одна гривня 26
копiйок

Тимчасовий кошторис

Постійний кошторис

квітень червень

1110,00
Одна тисяча сто десять гривень 00 копiйок
154634,00
Сто п'ятдесят чотири тисячi шiстсот тридцять
чотири гривнi 00 копiйок

Постійний кошторис

Тимчасовий кошторис

Постійний кошторис

березень,
квітень

21.20.2 - Препарати фармацевтичні, інші (реактиви діагностичні та
інші фармацевтичні препарати, лабораторні реактиви і реагенти (ДК
021:2015, 33696500-0 Лабораторні реактиви); аптечки першої
медичної допомоги (ДК 021:2015, 33196000-0 Аптечки першої
медичної допомоги))

2210

43709,99
Сорок три тисячi сiмсот дев'ять гривень 99
копiйок

1540,00

22.19.23 - Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтич-ний,
скляні ампули (адгезивне предметне скло (ДК 021:2015, 33793000-5
Скляний посуд лабораторного призначення))

2210

22.21.2 - Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові
(перехідник каналізаційний, тройник, коліно, труба для унитаза,
компенсатор, муфта тощо (ДК 021:2015,44165100-5))

2282

22.23.1 - Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви
на підлогу, тверді, пластмасові (сітка штукатурна (ДК 021:2015,
44172000-6))

2210

22.23.1 - Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви
на підлогу, тверді, пластмасові (22.23.14 - вертикальні жалюзі (ДК
021:2015, 39515440-1, 39515430-8); кюветка пластмасова (ДК
021:2015, 19520000-7; 39515420-5 тканинны жалюзы)); лента
стекловолокнистая, угол пристенній д/потолка, панель пласт. (ДК
021:2015, 19520000-7); кисть, валик (ДК 0212:2015, 44512000-2);
линолеум (ДК 021:2015, 44112230-9))

2210

22.29.2 - Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (лента малярная (ДК
021:2015, 44173000-3 Стрічки; 3843710-1 наконечники для
пыпеток))

2210,
2281

23.31.1 - Плитка та плити керамічні (Плитка настінна, напольна (ДК
021:2015, 44111700-8; вибролитой квадрат (ДК 021:2015, 441110001))

2210

23.61.1 - Вироби з бетону для будівництва (люки каналізаційні (ДК
021:2015, 444423740-0))

2210

Три тисячi триста п'ятдесят гривень 00 копiйок

2210

4258,30
Чотири тисячi двiстi п'ятдесят вiсiм гривень 30
копiйок

23.62.1 - Вироби з гіпсу для будівництва (гіпсокартон (ДК 021:2015,
44172000-6)

Одна тисяча п'ятсот сорок гривень 00 копiйок
293,50
Двiстi дев'яносто три гривнi 50 копiйок

Постійний кошторис

квітень

квітень

травень

Постійний кошторис

Постійний кошторис

2911,20
Двi тисячi дев'ятсот одинадцять гривень 20
копiйок

Тимчасовий кошторис

72971,74
Сiмдесят двi тисячi дев'ятсот сiмдесят одна
гривня 74 копiйки

Постійний кошторис

2714,56
Двi тисячi сiмсот чотирнадцять гривень 56
копiйок
30821,66
Тридцять тисяч вiсiмсот двадцять одна гривня
66 копiйок
3350,00

квітень,
травень

травень

квітень
червень
червень

Постійний кошторис

Постійний кошторис

Тимчасовий кошторис

Тимчасовий кошторис

23.62.1 - Вироби з гіпсу для будівництва (гіпсокартон (ДК 021:2015,
44172000-6)
23.64.1 - Розчини будівельні (грунтовка (ДК 021:2015, 44111800-9)
23.64.1 - Розчини будівельні (пена монтажна, тво деревозащитное
палисандр, утеплитель минеральный, пистолет для пены, пистолет
для герметика ДК 021:2015, 44111800-9))

2210

2210

2210

3860,54
Три тисячi вiсiмсот шiстдесят гривень 54
копiйки
5422,04
П'ять тисяч чотириста двадцять двi гривнi 04
копiйки
928,56

Дев'ятсот двадцять вiсiм гривень 56 копiйок
з ПДВ

23.91.1 - Вироби абразивні (сітка шліфувальна, шкурка шліфувальна
(ДК 021:2015, 44172000-6))

2210

726,96
Сiмсот двадцять шiсть гривень 96 копiйок

23.91.1 - Вироби абразивні (сітка шліфувальна, шкурка шліфувальна
(ДК 021:2015, 44172000-6))

2210

111,84
Сто одинадцять гривень 84 копiйки

23.99.1 - Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. (утеплювач
(ДК 021:2015, 44111520-2)

2210

23.99.1 - Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. (утеплювач
мінеральний (ДК 021:2015, 44111000-1))

2210

24.31.1 - Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з
нелегованої сталі (профіль (ДК 021:2015, 44112120-5))

2210

24.31.1 - Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з
нелегованої сталі (профіль (ДК 021:2015, 44112120-5))
25.21.1 - Радіатори та котли центрального опалення (радиатор
отопления биметрический (ДК 021:2015, 44621110-3))
25.72.1 - Замки та завіси (замок (ДК 021:2015, 44522400-9); петля
ДК 021:2015, 44523100-3; анкер для оконных и дверных рам ДК
021:2015,44530000-4))

2210

2210
2210,
2282

квітеньчервень

1267,39
Одна тисяча двiстi шiстдесят сiм гривень 39
копiйок
1267,39
Одна тисяча двiстi шiстдесят сiм гривень 39

Тимчасовий кошторис

Постійний кошторис

травень
Тимчасовий кошторис

квітень
квітень
травень

4566,31
Чотири тисячi п'ятсот шiстдесят шiсть гривень
31 копiйка
7748,14

Сiм тисяч сiмсот сорок вiсiм гривень 14 копiйок
26544,00
Двадцять шiсть тисяч п'ятсот сорок чотири
гривнi 00 копiйок
699,98

Шiстсот дев'яносто дев'ять гривень 98 копiйок
з ПДВ

Постійний кошторис

Постійний кошторис
Тимчасовий кошторис

Постійний кошторис
Тимчасовий кошторис

травень

травень

Постійний кошторис

Постійний кошторис

Постійний кошторис

червень

25.73.3 - Інструменти ручні, інші (Ножовка для гипсокартона
(44511500-0), шпательная лопатка, шпатель, кисть флейцевая (ДК
021:2015, 44512000-2); ДК 021:2015, 44512000-2 - гладилка,
шпательная лопаткастаместка, уровень строительный усиленный,
удлинитель магнитный, бита, карандаш столярный, кельма для
внутренних углов, брусок, зубило, угольник строительный
аллюминиевый; ДК 021:2015,30192200-3 - рулетка; ДК 021:2015,
44512610-1 лом-гвоздодер; ДК 021:2015, 44423220-9 стремянкаА;
дк 021:2015, 44511310-1 кувалда, молоток; ДК 021:2015, 44512800-0
отвертка; ДК 021:2015, 44512500-7))
25.73.4 - Деталі змінні до ручних інструментів з механічним
урухомлювачем/проводом чи без нього, або до верстатів (Сверло по
металлу (ДК 021:2015,44512900-1); сверло корончатое по бетону ДК 021:2015, 44512910-4; круг алмазный, наконечники (биты) набор
ДК 021:2015, 44514200-8)

4713,43
Чотири тисячi сiмсот тринадцять гривень 43
копiйки
2210,
2282

червень

635,70
Шiстсот тридцять п'ять гривень 70 копiйок
2210

25.94.1 - Вироби кріпильні та гвинтонарізні (дюбель, шіріп, саморез
(ДК 021:2015, 44531000-1); шуруп для г/к по дереву (ДК 021:2015,
44531100-2))

2210

637,10
Шiстсот тридцять сiм гривень 10 копiйок

25.99.2 - Вироби з недорогоцінних металів, інші (скоби стиплера
(ДК 021:2015, 30197000-6 Дрібне канцелярське приладдя))

2210

396,00
Триста дев'яносто шiсть гривень 00 копiйок

25.99.2 - Вироби з недорогоцінних металів, інші (ножиці, зшивач,
скоби до степлера, скріпки тощо (ДК 021:2015, 30197000-6))

2210

26.20.2 - блоки (HDD SATA 1000Gb Seagate (ДК 021:2015, 302331325 накопичувачі на твердих магнітних дисках))

2210

26.20.4 - Частини та приладдя для обчислювальних машин (пульти
для навчального процесу (ДК 021:2015, 30195200-4 Електронні
дошки чи приладдя))

2210

26.40.3 - Відеокамери записувальні та інша відеозаписувальна та
відтворювальна апаратура (САМ-101 DI3 (3,6) CVI, CAM-101Di3
(3,6) (metal) CVI (ДК 021:2015, 32234000-2 Камери
відеоспостереження)

2210

Постійний кошторис

436,80

Чотириста тридцять шiсть гривень 80 копiйок
з ПДВ
2062,00
Двi тисячi шiстдесят двi гривнi 00 копiйок
45800,00

Сорок п'ять тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок
з ПДВ
8562,00
Вiсiм тисяч п'ятсот шiстдесят двi гривнi 00
копiйок

Постійний кошторис

квітень,
червень

травень,
червень

Постійний кошторис

Тимчасовий кошторис

квітень
червень
квітень

червень

Постійний кошторис

Постійний кошторис
Постійний кошторис

Постійний кошторис

26.51.5 - Прилади для контролювання інших фізичних
характеристик (дозатори (ДК 021:2015, 38437000-7 Лабораторні
піпетки та приладдя до них))

2281

27.32.1 - проводи та кабелі електронні й електричні, інші
(удлинитель, провод ШВВП (ДК 021:2015, 44318000-2), Провод
ПВС (ДК 021:2015, 31300000-9); колодка клемная ДК 021:2015,
44322000-3))

2210

27.33.1 - Пристрої електромонтажні (розетка (ДК 021:2015,
31224100-3), короб, плинтуса (ДК 021:2015,19520000-7); короб,
рамка (ДК 021:2015, 31224700-9); СПН-3 блок питания, импульсн.
(ДК 021:2015, 30237280-5))

2210,
2282

27.40.1 - Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи
дугові (лампа люминисцентна (ДК 021:2015, 31519100-8))
27.40.2 - Лампи та світильники (світлодіодні світильники LED ДК
021:2015, 31524000-5 Настенна чи настінна арматура))

2282
2210

28.30.4 - косарки електричні для газонів, парків, спортивних
майданчиків (газонокосарка електрична, тример (ДК 021:2015,
16311000-8))

2210

28.30.5 - косарки моторні (призначені для газонів) (мотокосарка (ДК
021:2015, 16311000-8))

2210

31.00.1 - Меблі для сидіння та їхні частини (стільці учбові (ДК
021:2015, 39112 Стільці))

2282

31.00.1 - Меблі для сидіння та їхні частини (стільці учбові (ДК
021:2015, 39112 Стільці))

31.01.1 - Меблі та меблі для підприємства торгівлі (меблі для
забезпечення навчального процесу: столи, шафи (ДК 021:2015,
3916))
32.50.1 - Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (Вібростолік, набір для лагодження кераміки,
каналонаповнювач, штифт скловолоконний, пластина для
вакуумного формівача, накінечники (ДК 021:2015, 33126000-9 -

2210
2210,
2282

16548,00
Шiстнадцять тисяч п'ятсот сорок вiсiм гривень
00 копiйок

39098,28
Тридцять дев'ять тисяч дев'яносто вiсiм гривень
28 копiйок
9712,03
Дев'ять тисяч сiмсот дванадцять гривень 03
копiйки
1154,00
Одна тисяча сто п'ятдесят чотири гривнi 00
копiйок

квітень

Постійний кошторис

травень
Постійний кошторис

квітеньчервень

квітень

75000,00
Сiмдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок

14208,96
Чотирнадцять тисяч двiстi вiсiм гривень 96
копiйок

1968,96
Одна тисяча дев'ятсот шiстдесят вiсiм гривень
96 копiйок

червень
червень

2210

Постійний кошторис

Постійний кошторис

Тимчасовий кошторис

червень
червень

Постійний кошторис

Постійний кошторис

Постійний кошторис

43735,00

Сорок три тисячi сiмсот тридцять п'ять гривень
00 копiйок

Постійний кошторис

Тимчасовий кошторис

3000,00
Три тисячi гривень 00 копiйок

199950,00
Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят
гривень 00 копiйок
199560,00
Сто дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот шiстдесят
гривень 00 копiйок

Постійний кошторис

квітень,
травень

вакуумного формівача, накінечники (ДК 021:2015, 33126000-9 Стоматологічні прилади); Пістолет содоструйний (ДК 021:2015,
33131114-9); мийка ультразвукова (ДК 021:2015, 33191000-5 Обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне))
32.50.2- Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та
ортопедичні пристрої (Набір діагностичний офтальмоскоп и
отоскоп (ДК 021:2015, 33124130-5))
32.50.5 - Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші
(Лателюкс шпр., Філтек, Лателюкс Флоу, Гель травільний,
Темполат, Фуджі (ДК 021:2015, 33141810-1 Матеріали для
пломбування зубів))
32.99.1 - Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці,
дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування;
штемпельні подушечки (Стенд (ДК 021:2015, 30195000-2); дошка
для навчального процесу (ДК 021:2015, 39292000-5))

2210

травень

2281

5000,00
П'ять тисяч гривень 00 копiйок

2210

25430,00
Двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять
гривень 00 копiйок

Травень
квітень

14300,00

2210

Чотирнадцять тисяч триста гривень 00 копiйок

1097,10

Постійний кошторис
Постійний кошторис

Постійний кошторис

червень
Постійний кошторис

58.11.1 - Книжки друковані (Придбання та виготовлення друкованої
продукції (ДК 021:2015, 22900),"Класифікатор професій" (ДК
021:2015, 22113) )

2210

Одна тисяча дев'яносто сiм гривень 10 копiйок

33.12.1 - Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної
призначеності (оплата послуг з поточного ремонту та технічного
обслуговування ліфтів (ДК 021:2015, 50750 Послуги з технічного
обслуговування ліфтів))

Тимчасовий кошторис

2240

38998,08
Тридцять вiсiм тисяч дев'ятсот дев'яносто вiсiм
гривень 08 копiйок
15933,24
П'ятнадцять тисяч дев'ятсот тридцять три гривнi
24 копiйки

Постійний кошторис

33.20.4 - Монтування електронного та оптичного устаткування
(послуги з побудови, створення і впровадження системи
відеоспостереження, у т.ч. оплата пасивного обладнання (ДК
021:2015, 51314000-6 Послуги зі встановлення відеоапаратури))

2240

38.11.6 - Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів
(оплата послуг з вивезення безпечних відходів (90513000-6 Послуги
з поводженняіз безпечними сміттям і відходами та їх утилізація))

2240

38.12.1 - Збирання небезпечних відходів (оплата послуг по
збиранню, перевезенню та передачі для подальшої утилізації,
знищення або видалення відходів (ДК 021:2015, 90520000-8))

2240

травень

червень

22918,56
Двадцять двi тисячi дев'ятсот вiсiмнадцять
гривень 56 копiйок

Тимчасовий кошторис

9942,00
Дев'ять тисяч дев'ятсот сорок двi гривнi 00
копiйок
з ПДВ

Постійний кошторис

квітень

41.00.4 - Будування нежитлових будівель (нове будівництво,
реконструкція, капітальний і поточний ремонти):

43.21.1 - Роботи електромонтажні (послуги з побудови, створення і
впровадження системи відеоспостереження (ДК 021:2015, 513100008)

2240

43.22.1 - Монтаж водопроводних, каналізаційних, систем
опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря:

36245,69
Тридцять шiсть тисяч двiстi сорок п'ять гривень
69 копiйок

травень

Постыйний кошторис

2240

15872,40
П'ятнадцять тисяч вiсiмсот сiмдесят двi гривнi
40 копiйок

Тимчасовий кошторис ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013

2240

105394,80
Сто п'ять тисяч триста дев'яносто чотири гривнi
80 копiйок

Постійний кошторис

2240

32442,00
Тридцять двi тисячi чотириста сорок двi гривнi
00 копiйок

53.20.1 - Послуги поштові та кур"єрські, інші (послуги кур"єрської
пошти (ДК 021:2015, 64100000-7))

2240

3000,00
Три тисячi гривень 00 копiйок

58.11.5 - Видання книжок за оплату чи на договірних засадах
(Придбання та виготовлення журналу "Проблеми безперервної
медичної освіти та науки" (ДК 021:2015, 22213000-6 Журнали))

2240

6498,00
Шiсть тисяч чотириста дев'яносто вiсiм гривень
00 копiйок

Поточний ремонт учбово-лабора-торного корпусу, ПАК, гурт. № 1,
гурт № 2 (вул. Амосова, 58) - промивка та гідравлічні випробування
системи опалення (ДК 021:2015, 71630000-3))
Поточний ремонт УЛК

Поточний ремонт учбово-лабораторного корпусу (вул. Корчагінців,
58) - комп"ютерні класи № 16, 17 (ДК 021:2015, 50700 Послуги з
ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій)
45.20.1 - Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і
маловантажних автотранспортних засобів (послуги з технічного
огляду та поточного ремонту транспортних засобів (ДК 021:2015,
50112000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування
автомобілів))

58.12.1 - Довідники та списки адресатів, друковані чи на фізичних
носіях (Розміщення інформації у каталозі "Вища освіта в Україні",
розміщення інформації у довіднику абітурієнта "Образование
Харькова - 2015/2016" ДК 021:2015, 22462 Рекламні матеріали))
58.29.1 - Програмне забезпечення системне на фізичних носіях
(оплата послуг з придбання та установлення системного
програмного забезпечення (ПЗ) (ДК 021:2015, 48624))

2282

2240

Постійний кошторис

червень

травень
Тимчасовий кошторис
Постійний кошторис

квітень

600,00
Шiстсот гривень 00 копiйок

Тимчасовий кошторис

57420,00
П'ятдесят сiм тисяч чотириста двадцять гривень
00 копiйок

Тимчасовий кошторис

58.29.1 - Програмне забезпечення системне на фізичних носіях
(оплата послуг з придбання та установлення системного
програмного забезпечення (ПЗ) (ДК 021:2015, 48624))

61.10.1 - Послуги щодо передавання даних і повідомлень
(Телекомунікаційні послуги: стаціонарного телефонного зв"язку,
електрозвязку, радіо, інтернет ("Укртелеком"))
61.10.1 - Послуги щодо передавання даних і повідомлень
(Телекомунікаційні послуги: стаціонарного телефонного зв"язку,
електрозвязку, радіо, інтернет ("Укртелеком"))
61.10.4 - Послуги зв"язку Інтернетом проводовими мережами
(надання послуг доступу до глобальної мережі Інтернет "Телнет
Сервіс" (ДК 021:2015 72000 Послуги у сфері інформаційних
технологій: консультування, розробка програмного забезпечення,
послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки), ДатаГруп,
Інфоком)
62.02.2 - Послуги щодо консультування стосовно систем і
програмного забезпечення ( інформаційно-консультативні послуги
по роботі з компютерною програмою МЕДок (ДК 021:2015 72200 Послуги з програмування та послуги консультативні щодо
програмного забезпечення))
62.02.2 - Послуги щодо консультування стосовно систем і
програмного забезпечення ( роз"яснення, консультування з
заробітної плати (ДК 021:2015, 72200000-7)ПЗ в бібліотеку та її
супроводження; інформаційно-консультативні послуги по роботі з
компютерною програмою; "Медок")
63.11.1 - Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації
на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги
щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою
(ВНЗ ТМУ, абонентський супровід та забезпечення роботоздатності
комп.програми "Інформаційна система забезпечення збору
статистичної інформації щодо руху контингенту студентів" ДК
021:2015, 64216 Послуги систем електронної передачі електронних
повідомлень та інформації)
63.99.1 - Послуги інформаційні, інші, н.в.і.у. (послуги з підготовки
до видання методичних рекомендацій "Укрмедпатентінформ" (ДК
021:2015, 79000), участь у навчальному семінарі (ДК 021:2015,
80522000-9))

2240
2240
2240,
2281

2240

57420,00
П'ятдесят сiм тисяч чотириста двадцять гривень
00 копiйок

Квітеньтравень

24000,00
Двадцять чотири тисячi гривень 00 копiйок
66000,00
Шiстдесят шiсть тисяч гривень 00 копiйок
6930,00
Шiсть тисяч дев'ятсот тридцять гривень 00
копiйок

тимчасовий кошторис

квітень

квітень
Тимчасовий кошторис

П'ятсот гривень 00 копiйок
399,00

2240

постійний кошторис
Тимчасовий кошторис

500,00
2240

Постійний кошторис

Триста дев'яносто дев'ять гривень 00 копiйок

Постійний кошторис

травень

9240,00

Тимчасовий кошторис

21725,00
Двадцять одна тисяча сiмсот двадцять п'ять
гривень 00 копiйок

Тимчасовий кошторис

Дев'ять тисяч двiстi сорок гривень 00 копiйок
2240

2240

63.99.1 - Послуги інформаційні, інші, н.в.і.у. (послуги з підготовки
до видання методичних рекомендацій "Укрмедпатентінформ" (ДК
021:2015, 64216))

2240

65.12.1 - Послуги щодо страхування від нещасних випадків і
страхування здоров"я (обов"язковий страховий захист від нещасних
випадків на транспорті водіїв (ДК 021:2015, 66512000-2)

2240

65.12.2 - Послуги щодо страхування автотранспорту; 65.12.21 послуги щодо страхування цивільноївідповідальності власників
автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника) (обов"язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів (ДК 021:2015, 66516000-0))

2240

65.12.4 - Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших
небезпек (добровільне страхування майна (Комунар); ДК 021:2015
код 66515)
71.12.1 - Послуги інженерні (послуги з розробки
загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та
електричної енергії, послуги по заповненню форм енергетичного
паспорту підприємства за 2015р. (ДК 021:2015, 71314000-4))
71.20.1 - Послуги щодо технічного випробування й аналізу-вання
(визначення технічного стану та видача технічного висновку на
списання виробів медичної техніки (ДК 021:2015, 74310000-5);
повірка лічильників; а метрологічну повірку лаб. та мед.
обладнання; аналіз техстану медтехніки; Вимірювання показників
якості поверхневих та підземнихстічних вод (ДК 021:2015,
90711300-7); Технічне обслуговування, настройка, повірка
технічних манометрів, термометрів (ДК 021:2015, 50411000-9
Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних
приладів))
72.19.1 - Послуги щодо наукового дослідження та
експериментального розроблення у сфері інших природних наук
(Виконання гігієнічних досліджень шкідливих факторів

2240

5843,75
П'ять тисяч вiсiмсот сорок три гривнi 75
копiйок
550,80
П'ятсот п'ятдесят гривень 80 копiйок
2915,27
Двi тисячi дев'ятсот п'ятнадцять гривень 27
копiйок

квітень

Вiсiмнадцять тисяч шiстсот вiсiмдесят дев'ять
гривень 16 копiйок

Постійний кошторис

Постійний кошторис

Постійний кошторис

квітень

151,02
Сто п'ятдесят одна гривня 02 копiйки
18689,16

2240

травень,
червень

Тимчасовий кошторис

квітеньчервень

32874,29
Тридцять двi тисячi вiсiмсот сiмдесят чотири
гривнi 29 копiйок

Постійний кошторис

Постійний кошторис

березень,
червень

2240

13098,84
Тринадцять тисяч дев'яносто вiсiм гривень 84
копiйки

Постійний кошторис

(Виконання гігієнічних досліджень шкідливих факторів
виробничого середовища та трудового процесу на робочих мысцях
працывникыв ХМАПО з метою їх атестації за умови праці ((ДК
021:2015, 73100000-3 Послуги у сфері наукових досліджень та
експериментальних розробок); Розробка паспорта водного
господарства об"єкта)
73.12.1 - Послуги посередників щодо продажу рекламного місця
(Оприлюднення інформації в засобах массової інформації (ДК
021:2015, 79341); Рекламні та інформаційні послуги)
82.30.1 - Послуги щодо організовування конференцій і
спеціалізованих виставок (оплата за участь у виставках у сьомій
Міжнародній виставці "Сучасні заклади оствіти - 2016"; ДК
021:2015, 8030000-7 Послуги у сфері вищої освіти))

82.30.1 - Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок (оплата за участь у виставці "Освіта
Слобожанщини та навчання за кордоном - 2016р." (ДК 021:2015,
79956000-0))

квітеньчервень

2240

2240

2240

2282

5000,00
П'ять тисяч гривень 00 копiйок

Тимчасовий кошторис

2200,00
Двi тисячi двiстi гривень 00 копiйок

Тимчасовий кошторис

1790,00
Одна тисяча сiмсот дев'яносто гривень 00
копiйок
4600,00
Чотири тисячi шiстсот гривень 00 копiйок

82.30.1 - Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок (участь у міжнародній спеціалізованій виставці
"Освіта та кар"єра 2016", Міжнародний форум "Інноватика в
сучасній освіті" (ДК 021:2015, 8030000-7 Послуги у сфері вищої
освіти))

2240

85.59.1 - Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. ( навчання: Проведення
іспитів КРОК-3, КРОК-М, КРОК-Б сестр справа)5, 80400000-8
Послуги у сфері освіти для дорослих та інші освітні послуги,
80522000-9 - навчальны семынари (Кадрова справа у 2016р.))

2240

43130,84
Сорок три тисячi сто тридцять гривень 84
копiйки

86.90.1 - Послуги у сфері охорони здоров"я, інші (Радіологічні
дослідження (ДК021:2015,85111820-4, 85142300-9))

2240

405,12
Чотириста п'ять гривень 12 копiйок

86.90.1 - Послуги у сфері охорони здоров"я, інші (Проведення
гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких
повязана з небезпечними фактами, обслуговуванням населення, з
метою запобігання виникненню захворювань, поширенню масових
інфекційних та неінфекційних захворювань, отруєнь, у тому числі
харчових (ДК021:2015, 85140000-2))

2240

254,88
Двiстi п'ятдесят чотири гривнi 88 копiйок
з ПДВ

Постійний кошторис

травень
Постійний кошторис

Березень,
травень
Постійний кошторис

квітень
Тимчасовий кошторис
Постійний кошторис

травень

95.11.1 - Ремонтування комп"ютерів і периферійного устаткування
Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту
компютерної та офісної техніки, послуги з заправки та відновлення
картриджів принтерів, факсів та копірів (ДК 021:2015, 50300 Ремонт, технічне обслуговування персональних компьтерів,
офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а
також супутні послуги))
95.11.1 - Ремонтування комп"ютерів і периферійного устаткування
Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту
компютерної та офісної техніки, послуги з заправки та відновлення
картриджів принтерів, факсів та копірів (ДК 021:2015, 50300 Ремонт, технічне обслуговування персональних компьтерів,
офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а
також супутні послуги; 50313000-2 (ПР ризографа))
96.01.1 - Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і
хутряних виробів (Послуги з прання і прасування білизни (ДК
021:2015, 98310 Послуги з прання і сухого чищення))

15000,00

П'ятнадцять тисяч гривень 00 копiйок
2240

2240,
2282

2240

96.01.1 - Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і
хутряних виробів (Послуги з прання і прасування білизни (ДК
021:2015, 98310 Послуги з прання і сухого чищення))

2240

85.59.1 - Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. ( навчання: з питань
цивільного захисту (функціональне навчання) - ДК 021:2015,
80410), навчання-семінар з питань організації та здійснення
закупівель); нарада-навчання з питань цивільного захист (ДК
021:2015, 80410000-1), навчання з питань ПТЕ та ПБЕ,
електроенергії (ДК 021:2015, 80510000-2))

2282

Відшкодування податку на землю ГНПП "Обєднання Комунар"

2800

26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
(персональні комп"ютери, монітори, багато-функціональні пристрої
(ДК 021:2015,30213, 30230 )
26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них

Тимчасовий кошторис

69900,00
Шiстдесят дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00
копiйок

квітень

31500,00

Тимчасовий кошторис

94500,00

Постійний кошторис

Тридцять одна тисяча п'ятсот гривень 00
копiйок
Дев'яносто чотири тисячi п'ятсот гривень 00
копiйок
8006,10
Вiсiм тисяч шiсть гривень 10 копiйок

3110

Постійний кошторис

квітень

Постійний кошторис

квітень,
червень

1844,16
Одна тисяча вiсiмсот сорок чотири гривнi 16
копiйок

Тимчасовий кошторис

199810,00
Сто дев'яносто дев'ять тисяч вiсiмсот десять
гривень 00 копiйок

Тимчасовий кошторис

199982,00

Постійний кошторис

26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
(персональні комп"ютери, ноутбуки, проектори, БФП, принтери (ДК
021:2015, 30213, 30230) для навчального процесу)

3110

Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот
вiсiмдесят двi гривнi 00 копiйок

26.20.4 - Частини та приладдя для обчислювальних машин
(інтерактивні дошки, ресивери для навчального процесу (ДК
021:2015, 30195200-4 Електронні дошки чи приладдя))

3110

26.40.3 - Апаратура для записування та відтворювання звуку й
зображення (камера для відеоспостереження (ДК 021:2015, 32234);
16-канальний HD-CVI відеореєстратор (ДК 021:2015, 32333000-6))

154070,00
Сто п'ятдесят чотири тисячi сiмдесят гривень 00
копiйок
з ПДВ

3110

26.60.1 - Устаткування радіологічне, електромедичне та
електротерапевтичне устаткування; апарат електродіагнос-тичний
(Комплекс спірографічний (ДК 021:2015, 33197000-7); Комплекс
електроенцевалографічний компютерний "Braintest-24" (ДК
021:2015, 33197000-7))

3110

26.70.2 - Прилади оптичні, інші, та їхні частини; мікроскопи оптичні
(Мікроскопи Гранум L бінокулярнідля навчального процесу (ДК
021:2015,38516000-5)

3110

32.50.1 - Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (стоматологічне обладнання ДК 021:2015, 33100 )

3110

32.50.1 - Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
стоматологічні (Термостат електричний сухоповітряний ТС-1/80
СПУ, Піч для металокераміки, прилад для полімерізації, Приставка
турбінна (ДК 021:2015, 33191000-5); Камера Панмед, Мийка
ультразвукова (ДК 021:2015, 33191000-5 - Обладнання
стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне)) для
навчального процесу

3210

32.99.5 - Вироби, інші, н.в.і.у. (32.99.53 - Прилади, апарати та
моделі, призначені для демонстраційних цілей: (набір для
сестринської практики, 5 частин (ДК 021:2015, 39294000-9)) роботтренажер для серцево-легеневої та мозкової реанімації; Манекен для
інтубації трахеї для навчального процесу (ДК 021:2015, 392940009))

2281,
2282

13138,00
Тринадцять тисяч сто тридцять вiсiм гривень 00
копiйок
141300,00
Сто сорок одна тисяча триста гривень 00
копiйок

199900,00
Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот гривень
00 копiйок

квітень

квітень

квітень

Постійний кошторис

Постійний кошторис

Постійний кошторис

квітень

березень

Постійний кошторис

114875,00
Сто чотирнадцять тисяч вiсiмсот сiмдесят п'ять
гривень 00 копiйок

Тимчасовий кошторис

134015,00
Сто тридцять чотири тисячi п'ятнадцять гривень
00 копiйок
без ПДВ

Постійний кошторис

193225,00
Сто дев'яносто три тисячi двiстi двадцять п'ять
гривень 00 копiйок

квітень

Постійний кошторис

травень

58.11.1 - Книжки друковані (придбання літератури, книг для
поповнення бібліотечного фонду (ДК 021:2015, 22113 ))
58.11.1 - Книжки друковані (придбання літератури, книг для
поповнення бібліотечного фонду( ДК 021:2015, 22113 Бібліотечні
книги))

Капітальний ремонт гуртожитку № 2 (вул. Корчагінців, 18) зовнішне утеплення фасаду кутових блоків; проведення експертизи
кошторисної частини проекту будівництва

Капітальний ремонт учбово-лабораторного корпусу (вул. Амосова,
58) - Улк (архів 1 пов.) (ДК 021:2015, 50700000-2); ДК
021:2015,71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних
робіт

3110
3110

1490,50
Одна тисяча чотириста дев'яносто гривень 50
копiйок
36079,64
Тридцять шiсть тисяч сiмдесят дев'ять гривень
64 копiйки

3131

500000,00
П'ятсот тисяч гривень 00 копiйок

3132

194283,40
Сто дев'яносто чотири тисячi двiстi вiсiмдесят
три гривнi 40 копiйок

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.04.2016р. № 3
Голова комітету з конкурсних торгів
Вик. Татарінова І.Ю.

М.П.

(підпис)

Тимчасовий кошторис

березень,
квітень
липень

травень

Постійний кошторис

Постійний кошторис

Постійний кошторис

С.П.Непша
(ініціали та прізвище)

