РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ,

Найменування зам овника:

що здійснюються без проведення процедур закупівель,
на 2018 рік

Управління культури, національностей та релігій Л уганської обласної держ авної адм іністрації
Код згідно з ЄДРПОУ зам овника: 02227044
Зм іни № 2 від 23.03.2018

Коди
відповідних
класифікаторів
Конкретна
назва
предмета
предмета закупівлі
закупівлі
(за
наявності),

Розмір бюджетного
Код згідно 3
призначення
за
КЕКВ
(для
Процедура
кошторисом
або
бюджетних
закупівлі
очікувана
вартість
коштів)
предмета закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення Примітка
процедури
закупівлі

ДК 021:2015

1

2

4

3

5

лютий
грудень

папір ксероксний-150 пач.,
швидкозшивач карт.-500шт,
папка для паперів-100 шт.,
ручки, файли, скоби та інші
канцелярські вироби

без
588,00 проведення
процедури

березень

Флеш-карта 16 ЄЬ -2 шт.,
мишки комп'ютерні - 2 шт.

без
456,00 проведення
процедури

березень

Мережевий фільтр - 4 шт.

лютийгрудень

Стіл
письмовий,
тумба
вмонтована, шафа для одягу
та паперів, стіл письмовий,
стіл
приставний,
тумба
приставна, стіл для засідань,
кут приставний до шафи

червень

"Офіційний вісник України" 2-ге півріччя 2018 року,
"Урядовий кур'єр" - 2-ге
півріччя 2018 року, "Охорона
праці і пожежної безпеки",
"Культура
і
життя",
"Українська культура" - 2-ге
півріччя 2018 року, 1-ше
півріччя 2019 року

без
проведення
процедури

січень
грудень

Заправка,
регенерація,
ремонт картриджів

без
проведення
процедури

січеньгрудень

Офісне устаткування
30190000-7
та приладдя різне

2210

без
17414,00 проведення
процедури

Комп'ютерне
обладнання

30230000-0

2210

Мережеве
обладнання

32420000-3

2210

39130000-2

Офісні меблі

Газети

22210000-5

2210

2210

Усього КЕК8 2210

Послуги телефонного
зв'язку та передачі
даних

64210000-1

2240

2240

та
зі

Послуги з передплати
друкованих видань
Послуги, пов'язані
програмним
забезпеченням

без
10000,00 проведення
процедури

без
7042,00 проведення
процедури

35500,00

Технічне
обслуговування
і
ремонт
офісної
50310000-1
техніки

Утилізація сміття
поводження
сміттям

7

6

90510000-5

2240

79980000-7

2240

72260000-5

2240

з

4800,00

1440,00

без
проведення
312,00 процедури
без
проведення
31,00 процедури
без
проведення
2000,00 процедури

січеньгрудень

вивіз ТПВ

червень

вересень

М.Е.Иос

без
проведення
2800,00 процедури

Локальні мережі
32410000-0
Послуги з надання в
оренду чи лізингу
нежитлової
нерухомості
70220000-9
Послуги з ремонту і
технічного
обслуговування
охолоджувальних
установок
50730000-1

2240

2240

Пара, гаряча вода та
пов'язана продукція

Розподіл води

Електрична енергія

без
проведення
процедури

січеньгрудень

без
проведення
процедури

січеньгрудень

65110000-7

09310000-5

січеньгрудень

без
проведення
59100,00 процедури

2271

без
проведення
3200,00 процедури
без
проведення
39200,00 процедури

2272

2273

Усього КЕКВ 2270

101500,00

Разом по установі

368527,00

Затверджений рішенням тендерного комітету (протокол
національностей та релігій Луганської обласної держав

монтаж/демонтаж та чистка
зовнішнього та внутрішнього
блоку кондиціонера - 3 шт.

13500,00
231527,00

09320000-8

інтернет

206644,00

2240

Усього КЕКВ 2240

січень

січеньгрудень
січеньгрудень
січеньгрудень

тендерного комітету управління культури,

3 .2018 ).

Голова тендерного комітету, заступник начальника
управління-начальник відділу охорони
культурної спадщини

В.Ю.Виборний

Секретар тендерного комітету, головний
спеціаліст планово-економічного сектору

А.П.Скороход

