Додаток до Річного плану закупівель № 1
на 2016 рік
Харківька медична академія післядипломної освіти
код ЄДРПОУ 01896872

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для
бюд-жетних
коштів)

1

2

13.92.1 - Вироби текстильні готові для домашнього господарства
(штори, рушник махровий, комплект постільної
білизни,покривало, гардини (ДК 021:2015, 39500000-7 Текстильні
вироби))

2210

13.92.2 - Вироби текстильні готові, інші (мішок з логотипом (ДК
021:2015, 19640000-4)

2210

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 (рукавицы резиновые, перчатки х/б,
рукавицы х/б брезент (ДК 021:2015, 18100000-0 Формений одяг,
спеціалізований робочий одяг та аксесуари))
16.23.1 - Вироби столярні та теслярські (крім складних будівель), з
деревини (дверное полотно, наличник тощо; дверное полотно,
лутка дверная срощенная, наличник негрунтованний (ДК
021:2015, 44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби))
17.21.1 - Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара
(картон А4 (ДК 021:2015, 30197600-2 Оброблені папір і картон))
17.23.1 - Вироби канцелярські, паперові: конверти, листівки
поштові конверти (ДК 021:2015, 30199200-2 Конверти, поштові
листівки та неілюстровані поштові листівки) (марки поштові
58.19.1)
17.23.1 - Вироби канцелярські, паперові: конверти, листівки
поштові (папір офісний, папір для нотаток (ДК 021:2015,
30197600-2 Оброблені папір і картон))

2210

2210

2210,
2282

2210

2210,
2281,
2282
2210

Очікувана вартість предмета закупівлі

3
49634,60
Сорок дев'ять тисяч шiстсот тридцять чотири
гривнi 60 копiйок
з ПДВ
650,40
Шiстсот п'ятдесят гривень 40 копiйок
з ПДВ
315,00
Триста п'ятнадцять гривень 00 копiйок
з ПДВ
8700,00
Вiсiм тисяч сiмсот гривень 00 копiйок
з ПДВ
40000,00
Сорок тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ
59167,20
П'ятдесят дев'ять тисяч сто шiстдесят сiм
гривень 20 копiйок
з ПДВ
35000,00
Тридцять п'ять тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ
0,00
Нуль гривень 00 копiйок
з ПДВ

Орієнтовний
Процепочаток
дура
провезакудення
півлі
процедури
закупівлі
4
5

ІІІ-ІV кв-л

І кв-л

І кв-л

ІV кв-л

ІІІ кв-л

І-ІІІ кв-л

І-ІV кв-л

ІІ кв-л

Примітки

6

21100,00

18.12.1 - Послуги щодо друкування, інші (бланки свідоцтв про
спеціалізовану підготовку з медицини (клінічну ординатуру) (ДК
021:2015, 22820000-4 Бланки))

2210

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

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))
20.30.2 - Фарби та лаки, інші, та пов"язана з ними продукція;
барвники художні та друкарські чорнила (емаль, мастика битумкаучукова, краска латексна, шпатлівка тощо (ДК 021:2015:
44831200-6, 44111400-5)
20.41.3 - Мило, засоби мийні та засоби для чищення (мило, засоби
мийні (ДК 021:2015, 33711900-6 Мило))

IІ-ІІІ кв-л

І-ІІІ кв-л

І кв-л
з ПДВ

2210

2210

2210

20.59.5 - Продукти хімічні різноманітні інші, н.в.і.у. (Зета плюс,
Упін)

2210

22.21.1 - Пластини, листи, труби та профілі з пластмас; мононитка
завтовшки більш наж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас
(сифон для умивальника, шланги тощо (ДК 021:2015, 44411000-4
Санітарна техніка, 44411300-7 Умивальник))
22.21.2 - Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові
(перехідник каналізаційний, тройник, коліно, труба для унитаза,
компенсатор, муфта тощо (ДК 021:2015, 44643,,-, Трубні вироби,
трубні хомути))

з ПДВ
243200,00
Двiстi сорок три тисячi двiстi гривень 00
копiйок
з ПДВ
5800,00
П'ять тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок

2210

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

21.20.2 - Препарати фармацевтичні, інші (реактиви діагностичні
та інші фармацевтичні препарати, сумки та аптечки (ДК 021:2015,
33196000-0 Аптечки першої медичної допомоги))
22.11.1 - Шини та камери гумові нові (Автошини (ДК 021:201,
34351100-3 Автомобільні шини))

Двадцять одна тисяча сто гривень 00 копiйок

2210,
2281
2210

2282

23997,60
Двадцять три тисячi дев'ятсот дев'яносто сiм
гривень 60 копiйок
з ПДВ
12600,00
Дванадцять тисяч шiстсот гривень 00 копiйок
з ПДВ
1110,00
Одна тисяча сто десять гривень 00 копiйок
з ПДВ
30390,00
Тридцять тисяч триста дев'яносто гривень 00
копiйок
з ПДВ
400,00
Чотириста гривень 00 копiйок
з ПДВ
55200,00
П'ятдесят п'ять тисяч двiстi гривень 00 копiйок
з ПДВ
10000,00
Десять тисяч гривень 00 копiйок

І-ІІІ кв-л

І кв-л

ІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л
ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

з ПДВ

2210

16800,00
Шiстнадцять тисяч вiсiмсот гривень 00
копiйок
з ПДВ

ІІ-ІІІ кв-л

22.23.1 - Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви
на підлогу, тверді, пластмасові ((сітка штукатурна (ДК 021:2015,
44172000-6), вертикальні жалюзі (ДК 021:2015, 39515440-1))

2210

22.29.9 - Послуги з виготовлення інших пластмасових виробів;
роботи субпідрядні як частина виробництва інших пластмасових
виробів (печатка та оснастка (ДК 021:2015, 30192153-8 Штампи))

2210

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

2210

23.64.1 - Розчини будівельні (грунтовка (ДК 021:2015, 441118009)

2210

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

2210

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

2210

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

2210

25.73.3 - Інструменти ручні, інші (бокорез, набір викруток (ДК
021:2015, 44512800-0 Викрутки, 44512300-5 Молотки, 44512900-1
Свердла, жала до викруток та інше приладдя))
25.99.2 - Вироби з недорогоцінних металів, інші ((скоби стиплера
(ДК 021:2015, 30197000-6 Дрібне канцелярське приладдя);
ножиці, зшивач, скоби до степлера, скріпки тощо (ДК 021:2015,
30197000-6))
26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
(картридж, принтер, сканер (ДК 021:2015, 30216110-0
Комп"ютерні сканери, 30232110-8 лазерні принтери, 30237300-2
комп"ютерні прилади))

2210

2210

10000,00
Десять тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ
5300,00
П'ять тисяч триста гривень 00 копiйок
з ПДВ
4258,30
Чотири тисячi двiстi п'ятдесят вiсiм гривень 30
копiйок
з ПДВ
2654,22
Двi тисячi шiстсот п'ятдесят чотири гривнi 22
копiйки
з ПДВ
726,96
Сiмсот двадцять шiсть гривень 96 копiйок
з ПДВ
1267,39
Одна тисяча двiстi шiстдесят сiм гривень 39
копiйок
з ПДВ
4566,31
Чотири тисячi п'ятсот шiстдесят шiсть гривень
31 копiйка
10000,00
Десять тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ
832,80
Вiсiмсот тридцять двi гривнi 80 копiйок

ІІ-ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

з ПДВ
28200,00
2281

27.40.2 - Лампи та світильники (світлодіодні світильники LED ДК
021:2015, 31524000-5 Настенна чи настінна арматура))

2210

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

2282

Двадцять вiсiм тисяч двiстi гривень 00 копiйок
з ПДВ
75000,00
Сiмдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ
48000,00
Сорок вiсiм тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ

ІІ-ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

32.91.1 - Мітла та щітки (кисть флейцевая, валик, тощо (ДК
021:2015, 39224300-1 Мітли, щітки та інше прибиральне
приладдя))
58.11.1 - Книжки друковані (Придбання та виготовлення
друкованої продукції (ДК 021:2015, 22900),"Класифікатор
професій" (ДК 021:2015, 22113) )
58.11.5 - Видання книжок за оплату чи на договірних засадах
(Виготовлення та придбання книг (ДК 021:2015, 22110000-4
Друковані книги, журнал "Проблеми безперервної медичної освіти
та науки" (ДК 021:2015, 22200000-2 Газети, періодичні
спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали))
58.14.1 - Журнали та періодичні видання друковані (Передпла-та
поштових витрат за періодичні видання (ДК 021:2015, 22212000-9
Періодичні видання))
58.19.1 - Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші
(Марки поштові, тощо (ДК 021:2015, 22410000-7 Марки))

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))
33.13.1 - Ремонтування та технічне обслуговування електрон-ного
й оптичного устатковання (діагностика несправності
ультразвукового апарату (ДК 021:2015, Послуги з ремонту і
технічного обслуговування медичного і високоточного
обладнання) , опломбування/розпл. вузла обліку (ДК 021:2015,
Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних,
випробувальних і контрольних приладів)
38.11.6 - Послуги підприємств щодо перевезення безпечних
відходів (оплата послуг з вивезення безпечних відходів (905130006 Послуги з поводженняіз безпечними сміттям і відходами та їх
утилізація))
38.12.1 - Збирання небезпечних відходів (оплата послуг з
утилізації відпрацьованих ламп, автомобільних шин, тощо…(ДК
021:2015, Послуги з поводження із безпечними сміттям і
відходами та їх утилізація))
41.00.3 - Будування житлових будівель (нове будівництво,
реконструкція, капітальний і поточний ремонти):

2282

2210

21000,00
Двадцять одна тисяча гривень 00 копiйок
з ПДВ
2000,00
Двi тисячi гривень 00 копiйок
з ПДВ
36000,00
Тридцять шiсть тисяч гривень 00 копiйок

ІІ-ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

2210
з ПДВ

2210

2210

85000,00
Вiсiмдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ
16000,00
Шiстнадцять тисяч гривень 00 копiйок

ІІ-ІІІ кв-л

ІІ-ІІІ кв-л

з ПДВ
140300,00
Сто сорок тисяч триста гривень 00 копiйок
2240

І-ІV кв-л

з ПДВ
60000,00
Шiстдесят тисяч гривень 00 копiйок
ІІ-ІІІ кв-л

2240
з ПДВ

80000,00
Вiсiмдесят тисяч гривень 00 копiйок
2240

І-ІV кв-л

з ПДВ

2240

13000,00
Тринадцять тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ

І-ІV кв-л

Поточний ремонт гуртожитків - студентських блоків, відкосів,
сходів, санвузлів, покрівлі, системи опалення, водопостачання,
водовідведення, електропостачання та зв"язку, тощо
41.00.4 - Будування нежитлових будівель (нове будівництво,
реконструкція, капітальний і поточний ремонти):
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)
43.22.1 - Монтаж водопроводних, каналізаційних, систем
опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря
Поточний ремонт ПАК - водопровідна та каналізаційна системи
підвалу, стояки ливньової каналізації, промивка та гідравлічні
випробування системи опалення)
45.20.1 - Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і
маловантажних автотранспортних засобів (послуги з технічного
огляду та поточного ремонту транспортних засобів (ДК 021:2015,
Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів))
53.10.1 - Послуги поштові у межах забовязання щодо надання
універсальних послуг (Поштові послуги (доставка) (ДК 021:2015,
64100000-7 Поштові та кур’єрські послуги))
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))
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 Пакети
програмного забезпечення для операційних систем для
персональних комп’ютерів))
61.10.1 - Послуги щодо передавання даних і повідомлень
(Телекомунікаційні послуги: стаціонарного телефонного зв"язку,
електрозвязку, радіо, інтернет ("Укртелеком") (ДК 021:2015,
64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних))
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,

2240

119605,20
Сто дев'ятнадцять тисяч шiстсот п'ять гривень
20 копiйок
з ПДВ

2240

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

2240

2240

2240

2240

2282

50000,00
П'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ
30000,00
Тридцять тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ

7000,00
Сiм тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ
8000,00
Вiсiм тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ
13180,00
Тринадцять тисяч сто вiсiмдесят гривень 00
копiйок

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

І-ІV кв-л

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013

І-ІI кв-л

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

IІ-ІV кв-л

IІ кв-л

І кв-л

IІ-III кв-л

IІ-III кв-л

з ПДВ

2281

2240

57420,00
П'ятдесят сiм тисяч чотириста двадцять
гривень 00 копiйок
з ПДВ
109600,00
Сто дев'ять тисяч шiстсот гривень 00 копiйок

І кв-л

І кв-л

з ПДВ
18000,00
Вiсiмнадцять тисяч гривень 00 копiйок
2240

І кв-л

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))
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))
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
Послуги зі страхування від нещасних випадків і страхування
здоров’я))
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, 665141100 Послуги зі страхування транспортних засобів))
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 (висновок про технічний стан
конструкцій плит перекриття підвальних приміщень нежитлової
будівлі діт. "А" УЛК - розробка технічних рішень і рекомендацій з
розміщення технічного архіву в приміщеннях першого поверху,
роботи з енергопаспортизації, розробка удельних норм потреб ТЕР
(ДК 021:2015, Інженерні послуги))

І кв-л

2240
з ПДВ
4500,00
2240

Чотири тисячi п'ятсот гривень 00 копiйок

I кв-л

10000,00
Десять тисяч гривень 00 копiйок
I кв-л

2240
з ПДВ

40000,00
Сорок тисяч гривень 00 копiйок
2240

І-ІV кв-л

з ПДВ

2240

2240

2240

2400,00
Двi тисячi чотириста гривень 00 копiйок
з ПДВ

6000,00
Шiсть тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ

151,02
Сто п'ятдесят одна гривня 02 копiйки

ІІI кв-л

ІІI кв-л

І кв-л

31000,00
Тридцять одна тисяча гривень 00 копiйок
2240

ІI-III кв-л

71.12.1 - Послуги інженерні (висновок про технічний стан
конструкцій плит перекриття підвальних приміщень нежитлової
будівлі діт. "А" УЛК - розробка технічних рішень і рекомендацій з
розміщення технічного архіву в приміщеннях першого поверху,
роботи з енергопаспортизації, розробка удельних норм потреб ТЕР
(ДК 021:2015, Інженерні послуги))
71.20.1 - Послуги щодо технічного випробування й аналізу-вання
(повірка лічильників; а метрологічну повірку лаб. та мед.
обладнання; аналіз техстану медтехніки; Вимірювання показників
якості поверхневих та підземнихстічних вод; тощо(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
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)
73.12.1 - Послуги посередників щодо продажу рекламного місця
(Оприлюднення інформації в засобах массової інформації;
Рекламні та інформаційні послуги (ДК 021:2015, 79341100-6
Рекламні 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))

ІI-III кв-л

2240
з ПДВ

2240

23000,00
Двадцять три тисячi гривень 00 копiйок
з ПДВ

ІI-IV кв-л

20000,00
Двадцять тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ
ІI-IV кв-л

2240

2240

2240

2240

84.25.19 - Послуги пожежних служб, інші (обслугогвування та
випробування пожежних рукавів, перевірка та випробування
пожежних гідрантів, перезарядка вогнегасників (ДК 021:2015, (ДК
021:2015, Послуги з ремонту і технічного обслуговування
протипожежного обладнання; ДК 021, 2015 Випробування та
оцінювання))

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

2240,
2282

5000,00
П'ять тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ
30000,00
Тридцять тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ
46794,10
Сорок шiсть тисяч сiмсот дев'яносто чотири
гривнi 10 копiйок
з ПДВ
10000,00
Десять тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ

64000,00
Шiстдесят чотири тисячi гривень 00 копiйок
з ПДВ

ІI-IV кв-л

І-IV кв-л

І-IV кв-л

ІII-IV кв-л

І, IV кв-л

85.60.1 - Послуги освітянські допоміжні (оплата витрат, повязаних
з послугами організаційного характеру, по акредитації та
ліцензуванню (ДК 021:2015, 80400000-8 Послуги у сфері освіти
для дорослих та інші освітні послуги))
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))
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))
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 ы сухого чищення))

2240,
2282

2240

9068,00
Дев'ять тисяч шiстдесят вiсiм гривень 00
копiйок
з ПДВ
254,88
Двiстi п'ятдесят чотири гривнi 88 копiйок
з ПДВ

ІII-IV кв-л

І кв-л

75000,00
Сiмдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок
2240,
2282

з ПДВ

І-IV кв-л

2240

126000,00
Сто двадцять шiсть тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ

І-IV кв-л

85.59.1 - Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. ( навчання: з загальних питань охорони праці; за Правилами безпечної та технічної
експлуатації електроустановок споживачів; за правилами технічної
експлуатації теплових установок і мереж, тощо (ДК 021:2015,
80400000-8 Послуги у сфері освіти для дорослих та інші освітні
послуги))

2282

94.20.1 - Послуги професійних спі-лок (відрахування грошових
коштів профспілковим організаціям на культурно-масову та фіз-ну
р-ту відповідно до законодавства)

2281,
2282,
2800

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

3110

26.70.2 - Прилади оптичні, інші, та їхні частини; мікроскопи
оптичні (Мікроскопи для навчального процесу (ДК 021:2015,
38516000-5 Монокулярні та/або бінокулярні світлові біологічні
мікроскопи))

3110

10000,00
Десять тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ

І-IV кв-л

39100,00
Тридцять дев'ять тисяч сто гривень 00 копiйок
199810,00
Сто дев'яносто дев'ять тисяч вiсiмсот десять
гривень 00 копiйок
з ПДВ
199950,00
Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот
п'ятдесят гривень 00 копiйок
з ПДВ

І-IV кв-л

І кв-л

ІI кв-л

114875,00
32.50.1 - Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (стоматологічне обладнання ДК 021:2015, 33100 )

3110

І кв-л

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

3110

32.99.5 - Вироби, інші, н.в.і.у. (32.99.53 - Прилади, апарати та
моделі, призначені для демонстраційних цілей: робот-тренажер
для серцево-легеневої та мозкової реанімації; Манекен для
інтубації трахеї для навчального процесу (ДК 021:2015, 351121003 Тренувальні манекени для відпрацювання аварійних ситуацій))

3110

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

3110,
3210

80000,00
Вiсiмдесят тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ

І-IV кв-л

Капітальний ремонт гуртожитку № 1 (Салтівське шосе, 268) покрівлякорпусів № 1, 2, 3; проведення експертизи кошторисної
частини проекту

3131

400000,00
Чотириста тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ

IІI кв-л

Капітальний ремонт УЛК (вул. Корчагінців, 58) - капітальний
ремонт склопакети внутрішнього двору; проведення експертизи
кошторисної частини проекту

3132

500000,00
П'ятсот тисяч гривень 00 копiйок
з ПДВ

IІI кв-л

Сто чотирнадцять тисяч вiсiмсот сiмдесят
п'ять гривень 00 копiйок
З ПДВ
105365,00
Сто п'ять тисяч триста шiстдесят п'ять гривень
00 копiйок
з ПДВ

І кв-л

ІI кв-л
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