Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік з 10.07.2018 року
Христинівська районна дитячо-юнацька спортивна школа, 24348953
Предмет закупівлі
Код
Очікувана вартість
Процед Орієнтовний Примітки
КЕКВ предмета закупівлі
ура
початок
(для
закупівл проведення
бюдж
і
процедури
етних
закупівлі
кошті
в)
1
2
3
4
5
6
Предмети, матеріали, обладнання
2210
27 500 грн.
та інвентар
(Двадцять сім
тисяч п’ятсот грн.
00 коп.)
Передплата періодичних видань (ДК 2210
3 500 грн. (Три
грудень
021:2015- 2212000-7- видання)
тисячі п’ятсот грн.
00 коп.)
Марки поштові (ДК 021:20152210
24 грн. (Двадцять
березень
2241000-7 –конверти, поштові марки
чотири гривні 00
та неілюстровані поштові листівки)
коп.)
Грамоти (ДК 021:2015-22992000-0–
2210
200 грн. (Двісті
березень
папір або картон ручного
гривень 00 коп.)
виготовлення)
Медалі (ДК 021:2015-39298700-4–
2210
1000 грн. (Одна
березень
нагороди)
тисяча грн. 00
коп.)
Фарба для заправки катриджа (ДК
2210
101 грн. (Сто одна
березень
021:2015- 22610000-9- друкарська
гривня 00 коп.)
фарба)
Папір офісний (ДК 021:20152210
2400 грн.
березень
30197630- 1 паперове канцелярське
(Дві тисячі
приладдя та інші паперові вироби.
чотириста
Папір офісний формат А-4)
грн. 00 коп.)
Послуги по виготовленню штампу (
2210
550 грн. (П’ятсот
березень
ДК 021:2015-30192153-8- штампи )
п’ятдесят гривень
00 копійок)
Рукавиці для бійцівських видів
2210
3325 грн. (Три
березень
спорту (ДК 021:2015- 37433000тисячі триста
2 боксерські рукавиці)
двадцять п’ять
гривень 00 копійок)
Фути (ДК 021:2015- 1882000-3
2210
1 800 грн. (Одна
березень
спортивне взуття)
тисяча вісімсот
гривень 00 копійок)
Бандаж (ДК 021:2015- 181430002210
3 150 грн. (Три
березень
3 захисне спорядження)
тисячі сто п’ятдесят
гривень 00 копійок)
Мішки (ДК 021:2015- 374320002210
7 200 грн. (Сім тисяч
березень
5 боксерські груші)
двісті гривень 00
копійок)
Сітка футбольна (ДК 021:20152210
950 грн. (Дев’ятсот
березень
39541000-6 канати, мотузки, шпагати
п’ятдесят гривень

та сітки)
Сітка волейбольна ворота (ДК
021:2015 - 39541000-6 канати, мотузки,
шпагати та сітки)
Оперативна пам’ять (ДК 021:2015 30230000-0 комп’ютерне обладнання
(частини, аксесуари та приладдя до
комп’ютерів)
Жорсткий диск (вінчестер) (ДК
021:2015 -30230000-0 - комп’ютерне
обладнання (частини, аксесуари та
приладдя до комп’ютерів)
Продукти харчування

2210

00 копійок)
800 грн. (Вісімсот
гривень 00 копійок)

2210

700 грн. (Сімсот
гривень 00 копійок)

липень

2210

1 800 грн. (Одна
тисяча вісімсот
гривень 00 копійок)

липень

2230

9 000 грн. (Дев’ять
тисяч грн. 00 коп.)
6 892 грн. (Шість
тисяч вісімсот
дев’яносто дві
гривні 00 коп.)
2 грн. (Дві гривні 00
коп.)

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

Оренда кабінетів (ДК 021:201570220000-9- Послуги з надання в
оренду чи лізингу нежитлової
нерухомості)
Телекомунікаційні послуги (ДК
021:2015 64210000-1 – послуги
телефонного зв’язку та передачі
даних)
Інтернет (ДК 021-2015 72411000-4 постачальники Інтернет-послуг )
Поштові послуги ДК 021:201564111000-7 –поштові послуги з
доставки газет та періодичних
видань)
Ремонт і технічне обслуговування
компютерної техніки та оргтехніки,
перезарядка катриджів (ДК 021:2015
– 50310000-1- технічне
обслуговування і ремонт офісної
техніки)
Ксерокопіювання (ДК 021:2015 –
72910000-2 - послуги з резервного
копіювання)
Внесення змін в установчі
документи (ДК 021:2015 –75111200-9
– послуги законодавчих органів
влади)
Оплата рекомендаційних листів (ДК
021:2015 –64112000-4-поштові
послуги з доставки поштової
кореспонденції)
Видатки на відрядження

2240

березень

вересень

2240

3000 грн. (Три
тисячі гривень 00
коп.)

січеньгрудень

2240

50 грн. (П’ятдесят
гривень 00 коп.)

грудень

2240

1840 грн. (Одна
тисяча вісімсот
сорок гривень 00
коп.)

лютийгрудень

2240

150 грн. (Сто
п’ятдесят гривень
00 коп.)
1800 грн. (Одна
тисяча вісімсот
грн. 00 коп.)

січеньгрудень

2240

50 грн. (П’ятдесят
гривень 00 коп.)

січеньгрудень

2250

38 120 грн.
(Тридцять вісім
тисяч сто

2240

січеньгрудень

Оплата електроенергії

2273

Електрична енергія
ДК 021:2015-09310000-5-електрична
енергія (активна електроенергія,
перетікання реактивної
електроенергії)
Оплата природного газу

2273

Природний газ
(ДК 021:2015 код 09123000-7 Природний газ )

2274

ВСЬОГО :

Директор Христинівської
районної ДЮСШ

Головний бухгалтер

2274

двадцять грн. 00
коп.)
11 358 грн.
(Одинадцять
тисяч триста
п’ятдесят вісім
грн. 00 коп.)
11 358 грн.
(Одинадцять тисяч
триста п’ятдесят
вісім грн. 00 коп.)
39 098 грн.
(Тридцять дев’ять
тисяч дев’носто
вісім грн. 00 коп.)
39 098 грн.
(Тридцять дев’ять
тисяч дев’яносто
вісім грн. 00 коп.)
131 968 грн.
(Сто тридцять
одна тисяча
дев’ятсот
шістдесят вісім
грн. 00 коп.)

січеньгрудень

січеньгрудень

М.М. Лягоцький

О.В. Строга

