ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
(ЗІ ЗМІНАМИ № 14) НА 2018 РІК
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ «ОЛЬВІЯ»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19290012

№
з/п

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних
класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)

Код згідно з КЕКВ
(для бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

2

3

4

5

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

6

7

8

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

Примітки

ПОСЛУГИ, РОБОТИ
1 Ремонт асфальтобетонних покриттів відкритих Код CPV 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній
складських площ і проїздів, поточний ремонт зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і
дорожнього покриття
залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
2 Поточний ремонт АЗС

Код CPV 45250000-4 Будівництво заводів / установок,
гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів
нафтогазової інфраструктури

3 Ремонт покрівель складів, навісів

Код CPV 45260000-7 Покрівельні роботи та інші
спеціалізовані будівельні роботи

4 Утеплення фасадів і покрівель будівель
підприємства

Код CPV 45262000-1 Спеціалізовані будівельні роботи,
крім покрівельних

950 000,00
допорогові закупівлі
(дев`ятсот п`ятдесят тисяч
гривень 00 копiйок)
74 000,00
(сімдесят чотири тисячі
гривень 00 копiйок)

допорогові
закупівля

500 000,00
(п'ятсот тисяч гривень 00
копiйок)

допорогові закупівлі

лютий-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII
березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

4 716 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(чотири мiльйони сiмсот
VIII
шiстнадцять тисяч гривень
00 копiйок)

5 Роботи з ремонту оптичної телекомунікаційної Код CPV45310000-3 Електромонтажні роботи
мережі, розширення волоконо-оптичної мережі,
технічне обслуговування системи управління
конролю доступу (СКУД), капітальний ремонт
електропостачання кранових колонок,
обслуговування та технічні роботи АСКОЕ

950 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(дев`ятсот п'ятдесят тисяч
VIII
гривень 00 копiйок)

6 Ремонт вентіляційних установок, монтаж
кондиціонерів

Код CPV 45330000-9 Водопровідні та санітарнотехнічні роботи

7 Поточний ремонт побутових приміщень

Код CPV 45430000-0 Покривання підлоги та стін

88 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(вісімдесят вісім тисяч
VIII
гривень 00 копiйок)
800 000,00
допорогові закупівлі
березеньч. 1 ст. 2 ЗУ №922(вiсiмсот тисяч гривень 00
грудень
VIII
копiйок)

8 Заміна вікон та оновлення заборонних знаків

Код CPV45440000-3 Фарбування та скління

9 Герметизація міжпанельних зєднань на складах Код CPV 45450000-6 Інші завершальні будівельні
підприємства
роботи

230 000,00
допорогові закупівлі
(двісті тридцять тисяч
гривень 00 копiйок)
950 000,00
допорогові закупівлі
(дев`ятсот п`ятдесят тисяч
гривень 00 копiйок)

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

10 Капітальний ремонт прожекторних щогл

Код CPV 45450000-6 Інші завершальні будівельні
роботи

11 Капітальний ремонт автомашин

Код CPV 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування мототранспортних засобів і супутнього
обладнання
Код CPV 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування мототранспортних засобів і супутнього
обладнання

540 00,00
допорогові закупівлі
березеньч. 1 ст. 2 ЗУ №922(п'ятсот сорок тисяч гривень
грудень
VIII
00 копiйок)
120 000,00
допорогові закупівлі
березеньч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто двадцять тисяч гривень
грудень
VIII
00 копiйок)
495 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(чотириста дев`яносто п`ять
VIII
тисяч гривень 00 копiйок)

13 Ремонт вагонів

Код CPV 50220000-3 Послуги з ремонту, технічного
обслуговування залізничного транспорту і пов’язаного
обладнання та супутні послуги

120 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто двадцять тисяч гривень електронної системи
VIII
00 копiйок)

14 Послуги із заправки та регенерації
картриджів,обслуговування оргтехніки та
комп'ютерів

Код CPV 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт
офісної техніки

15 Берегове технічне обслуговування
радіообладнання ГМССБ, обслуговування та
ремонт контрольно-вимірювальної апаратури
флоту (портового)

Код CPV 50330000-7 Послуги з технічного
обслуговування телекомунікаційного обладнання

70 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сiмдесят тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)

16 Послуги з технічного обслуговування
абонентських пристроїв зв'язку Філії
"Октябрьск" ДП "АМПУ"
17 Метрологічні роботи: обслуговуваня засобів
ваговимір.техніки, повірка метрштока, повірка
мірників, повірка приборів електролабораторії
служби головного енергетика

Код CPV 50330000-7 Послуги з технічного
обслуговування телекомунікаційного обладнання

110 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто десять тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)
140 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто сорок тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)

18 Обслуговування засобів ваговимірювальної
техніки, автомобільних ваг

Код CPV 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування вимірювальних, випробувальних і
контрольних приладів

12 Послуги з ремонту та технічного
обслуговування автотранспортних засобів

Код CPV 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування вимірювальних, випробувальних і
контрольних приладів

19 Технічне обслуговуваня пожежної сігналізації, Код CPV 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного
перевірка вогнегасників та пожежних рукавів, обслуговування вимірювальних, випробувальних і
станцій об´ємного пожежогасіння
контрольних приладів
20 Ремонт залізничних ваг

Код CPV 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування вимірювальних, випробувальних і
контрольних приладів

21 Зачистка паливних резервуарів, випробування
кисневих балонів

Код CPV 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих
контейнерів

520 000,00
(п'ятсот двадцять тисяч
гривень 00 копiйок)

допорогові закупівлі грудень 2017 ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

180 000,00
(сто вiсiмдесят тисяч
гривень 00 копiйок)

Звіт про укладенний січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922договір
VIII

330 000,00
(триста тридцять тисяч
гривень 00 копiйок)

допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

282 000,00
допорогові закупівлі
(двісті вісімдесят дві тисячі
гривень 00 копійок)

25 000,00
(двадцять п'ять тисяч
гривень 00 копiйок)

серпеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

22 Ремонт електрообладнання, обслуговування
кондиціонерів

Код CPV 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування техніки

60 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(шістдесят тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)

23 Ремонт бензоінструменту

Код CPV 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування техніки

60 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(шістдесят тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)

24 Ремонт електродвигунів,
електрогідроштовкачів

Код CPV 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування техніки

310 500,00
допорогові закупівлі
(триста десять тисяч п'ятсот
гривень 00 копійок)

жовтеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

25 Введення в експлуатацію опалювальних
установок

Код CPV 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування систем центрального опалення

10 000,00
(десять тисяч гривень 00
копійок)

без застосування
електронної системи

листопадгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

26 Утримання представництва в м. Київ

Код CPV 55250000-7 Послуги з надання в
короткострокову оренду умебльованого житла

312 000,00
(триста дванадцять тисяч
гривень 00 копiйок)

без застосування
грудень 2017 ч. 3 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

27 Послуги кухаря

Код CPV 55320000-9 Послуги офіціантів

24 000,00
(двадцять чотири тисячі
гривень 00 копiйок)

без застосування
електронної системи

лютий

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

28 Послуги із перевезення товарів вантажними
транспортними засобами

Код CPV 60180000-3 Прокат вантажних транспортних
засобів із водієм для перевезення товарів

62 000,00
(шістдесят дві тисячі
гривень 00 копійок)

без застосування
електронної системи

липень грудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

29 Послугі ПАТ "Укрзалізниця"

Код CPV 60200000-0 Послуги із залізничних
перевезень

Код CPV 63710000-9 Послуги з обслуговування
30 Послуги щодо надання інформації щодо
вагонів маршрутів, підхід вагонів, компенсація наземних видів транспорту
витрат на утримання захисної споруди

4 760 000,00
без застосування
грудень 2016 ч. 4 ст. 2 ЗУ №922(чотири мiльйони сімсот електронної системи
VIII
шiстдесят тисяч гривень 00
копiйок)
124 800,00
без застосування
грудень 2017 ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто двадцять чотири тисячi електронної системи
VIII
вiсiмсот гривень 00 копiйок)

31 Плата за користування інфраструктурою ДП
"АМПУ"

Код CPV 63710000-9 Послуги з обслуговування
наземних видів транспорту

32 Послуги водолазів

Код CPV 63720000-2 Послуги з обслуговування водних
видів транспорту

50 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(п`ятдесят тисяч гривень 00
VIII
копiйок)

33 Поштові послуги

Код CPV 64110000-0 Поштові послуги

460,80
без застосування
грудень 2017 ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(чотириста шісдесят гривень електронної системи
VIII
80 копійок)

34 Послуги кур'єрського зв'язку

Код CPV 64120000-3 Кур’єрські послуги

16 000,00
без застосування
грудень 2017 ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(шiстнадцять тисяч гривень електронної системи
VIII
00 копiйок)

4 506 000,00
(чотири мiльйони п`ятсот
шiсть тисяч гривень 00
копiйок)

без застосування
грудень 2017 ч. 3 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

35 Послуги мобільного зв'язку, місцевого,
міжміського та міжнародного зв'язку, надання
місця в кабельної каналізації електрозв'язку
ККЕ Філією "Октябрьск" ДП "АМПУ"

Код CPV 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та
передачі даних

36 Послуги передачі води Філією "Октябрьск" ДП Код CPV 65110000-7 Розподіл води
"АМПУ"
Код CPV 65310000-9 Розподіл електричної енергії
37 Технічне забезпечення електропостачання
підпріємства Філією "Октябрьск" ДП "АМПУ"
38 Обов'язкове страхування цивільної
відповідальності як небезпечного обїєкту,
страхування водіїв від нещасного випадку,
страхування відповідальності власників
транспортних засобів
39 Розробка технічної документації на нерухоме
майно

Код CPV 66510000-8 Страхові послуги

40 Розробка питомих норм споживання паливноенергетичних ресурсів, інженерні та
планувальні послуги

Код CPV 71240000-2 Архітектурні, інженерні та
планувальні послуги

Код CPV 71240000-2 Архітектурні, інженерні та
планувальні послуги

290 000,00
(двiстi дев`яносто тисяч
гривень 00 копiйок)

без застосування
грудень 2017 ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

550 000,00
(п`ятсот п`ятдесят тисяч
гривень 00 копiйок)

без застосування
грудень 2017 ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

80 000,00
без застосування
грудень 2017 ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(вісімдесят тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)
54 000,00
(п'ятдесят чотири тисячі
гривень 00 копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

210 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(двісті десять тисяч гривень електронної системи
VIII
00 копійок)
150 000,00
(сто п'ятдесят тисяч
гривень 00 копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

Код CPV 71330000-0 Інженерні послуги різні
41 Коригування інвентарізації джерел викиду
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
та розробка матеріалів, в яких обгрунтовуються
обсяги викидів від стаціонарних джерел для
отримання дозволу на викиди

60 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(шістдесят тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)

42 Коригування інвентарізації відходів для
отримання дозволу у сфері поводження з
відходами

Код CPV 71330000-0 Інженерні послуги різні

20 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(двадцять тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)

43 Паспортизація та проектні роботи з
капітального ремонту будівель

Код CPV 71340000-3 Комплексні інженерні послуги

480 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(чотириста вiсiмдесят тисяч
VIII
гривень 00 копiйок)

44 Проектні роботи з будівництва (реконструкції) Код CPV 71540000-5 Послуги з керування
будівництвом

400 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(чотириста тисяч гривень 00
VIII
копiйок)

45 Послуги у сфері інженерно-геологічних
вишукувань

Код CPV 71510000-6 Послуги у сфері інженерногеологічних вишукувань

50 000,00
без застосування
(п`ятдесят тисяч гривень 00 електронної системи
копiйок)

46 Санітарно-епідемілогічне обстеження суден

Код CPV 71610000-7 Послуги з випробувань та аналізу
складу і чистоти

10 000,00
(десять тисяч гривень 00
копiйок)

47 Послуги з експертного дослідження
автотранспорту, реєстрація транспортних
засобів, отримання дозвілів

Код CPV 71630000-3 Послуги з технічного огляду та
випробовувань

285 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(двісті вісімдесят п`ять
електронної системи
VIII
тисяч гривень 00 копiйок)

липеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

48 Опосвідчення суден "Руслан", "Вітязь",
"Капітан Гісіч", технічний нагляд за судами в
експлуатації, обстеження буксирів

Код CPV 71630000-3 Послуги з технічного огляду та
випробовувань

49 Експертне обстеження портальних кранів

Код CPV 71630000-3 Послуги з технічного огляду та
випробовувань

50 Повірка суднових та берегових рятувальних
засобів, визначення технічного стану засобів
захисту органів дихання, випробування
діелектричних рукавичок та інструменту з
діелектричними рукоятками

Код CPV 71630000-3 Послуги з технічного огляду та
випробовувань

180 000,00
(сто вісімдесят тисяч
гривень 00 копiйок)

без застосування
грудень 2017 ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

244 000,00
допорогові закупівлі
(двісті сорок чотири тисячі
гривень 00 копiйок)
160 000,00
(сто шістдесят тисяч
гривень 00 копiйок)

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

Код CPV 71730000-4 Послуги промислового контролю
51 Проведення контролю за дотриманням
нормативів гранично-допустимих викидів
забруднюючих речовин від організованих
джерел та ГОУ в 2018 році, виконання
відомчого моніторінгу за станом об'єктів
навколишнього природного середовища в зоні
виробничої діяльності підприємства, проведення вимірів повітря на вміст забруднюючих
речовин в робочій зоні при перевантаженні
вантажів, що пилять

41 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сорок одна тисяча гривень електронної системи
VIII
00 копiйок)

Код CPV 71730000-4 Послуги промислового контролю
52 Проведення вимірів освітленності робочих
місць на виробничих дільницях підприємства із
залученням спеціалізованої організації

20 000,00
допорогові закупівлі
(двадцять тисяч гривень 00
копiйок)

53 Хіманаліз дизпалива, лабораторні дослідження Код CPV 71900000-7 Лабораторні послуги
пелет, аналізи води та стоків

150 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто п'ятдесят тисяч гривень електронної системи
VIII
00 копiйок)

54 Програма SHIPPING EXPLORER

16 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(шiстнадцять тисяч гривень електронної системи
VIII
00 копiйок)
139 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто тридцять дев`ять тисяч електронної системи
VIII
гривень 00 копiйок)

Код CPV 72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та
підтримкою

Код CPV 72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та
55 Системний супровід «М.Е.Dok» юридичної
особи на рік, системний супровід «ІАЛСМРТ» підтримкою
юридичної особи на рік, послуги сервера
узгодження з Укрзалізницею КПД УЗ

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

56 Супроводження програми 1С бухгалтерія

Код CPV 72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та
підтримкою

220 000,00
(двісті двадцять тисяч
гривень 00 копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

57 Супроводження програми ЛІГА

Код CPV 72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та
підтримкою

28 000,00
(двадцять вісім тисяч
гривень 00 копiйок)

допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

58 Супровід (підтримка) E-PORT на базі ERP

Код CPV 72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та
підтримкою

80 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(вісімдесят тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)

59 Програмне супроводження клієнт-банк

Код CPV 72260000-5 Послуги, пов’язані із системами
та підтримкою

60 Конфігурування мережевих інтерфейсів,
налаштування NAT, SNAT та пакетної
маршрутизації , послуги хмарного сервісу для
розміщення ІТ-інфраструктури підприємства

Код CPV 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним
забезпеченням

61 Послуги INTERNET (інтернет), доопрацювання Код CPV 72410000-7 Послуги провайдерів
сайту,послуги з надання статичних ІР адрес,
рееєстрація доменного імені та хостинг oktport.com /sc-olvia.com

5 000,00
(п`ять тисяч гривень 00
копiйок)

без застосування
грудень 2017 ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

255 000,00
допорогові закупівлі
(двiстi п`ятдесят п`ять тисяч
гривень 00 копiйок)

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

100 000,00
(сто тисяч гривень 00
копiйок)

без застосування
грудень 2017 ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

62 Річна підписка на поновлення для шлюзу
безпеки для комплексного захисту мережі,
річна підписка на сервіс LogMeIn PRO

Код CPV 72510000-3 Управлінські послуги, пов’язані з
комп’ютерними технологіями

211 000,00
( двісті одинадцять тисяч
гривень 00 копiйок)

допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

63 Аудит безпеки інформаційних систем

Код CPV 72810000-1 Послуги з комп’ютерного аудиту

40 000,00
(сорок тисяч гривень 00
копiйок)

без застосування
електронної системи

64 Адміністративні послуги з надання
реєстраційних документів, витягів тощо

Код CPV 75120000-3 Адміністративні послуги
державних установ

5 000,00
(п`ять тисяч гривень 00
копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

65 Постійне та обов’язкове обслуговування
системи раннього виявлення надзвичайних
ситуацій та оповіщення людей у разі їх
виникнення об’єкту підвищеної небезпеки АЗС та склад

Код CPV 75220000-4 Оборонні послуги

40 500,00
без застосування
грудень 2017 ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сорок тисяч п'ятсот гривень електронної системи
VIII
00 копiйок)

66 Послуги судового експерта

Код CPV 75230000-7 Послуги у сфері юстиції

67 Послуги із забезпечення пожежної безпеки
Філією "Октябрьск" ДП "АМПУ"

Код CPV 75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних
служб

60 000,00
без застосування лютий-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(шістдесят тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)
60 000,00
без застосування
грудень 2017 ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(шістдесят тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)

68 Послуги з вирубування дерев

Код CPV 77210000-5 Лісозаготівельні послуги

69 Послуги з озеленення території підприємства
та утримання зелених насаджень

Код CPV 77310000-6 Послуги з озеленення територій
та утримання зелених насаджень

70 Нотаріальні послуги

Код CPV 79130000-4 Юридичні послуги, пов’язані з
оформленням і засвідченням документів

71 Аудит та консультаційні послуги

Код CPV 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські
послуги

липеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

240 000,00
без застосування
(двісті сорок тисяч гривень електронної системи
00 копійок)

червеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

5 000,00
(п'ять тисяч гривень 00
копiйок)

без застосування
електронної системи

квітень грудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

2 000,00
(двi тисячi гривень 00
копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

200 000,00
(двiстi тисяч гривень 00
копiйок)

допорогові
закупівлі

січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

Код CPV 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські
72 Послуги з сертифікації Системи управління
якістю підприємства, проведення
послуги
ресертифікаційного аудиту СУГ та БП ОНSAS
18001

112 000,00
(сто дванадцять тисяч
гривень 00 копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

73 Розміщення реклами, публікацій, оголошень в
періодичних виданнях

Код CPV 79340000-9 Рекламні та маркетингові послуги

53 000,00
(п'ятдесят три тисячі
гривень 00 копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

74 Участь у виставках

Код CPV 79950000-8 Послуги з організації виставок,
ярмарок і конгресів

75 Навчання та підвищення кваліфікаціїї
плавскладу флоту (портового)

Код CPV 80510000-2 Послуги з професійної підготовки 0 по факту
спеціалістів

76 Навчання та підвищення кваліфікаціїї
керівників, спеціалістів і працівників
підприємства

Код CPV 80510000-2 Послуги з професійної підготовки
спеціалістів

77 Медична комісія плавскладу, медоголяд
працівників порту

Код CPV 85110000-3 Послуги лікувальних закладів та
супутні послуги

78 Послуги зі стерильності виробів медичного
призначення та медичного інструментарію
79 Послуги ветерінарної лікарні

60 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(шістдесят тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)
14 000,00
(чотирнадцять тисяч
гривень 00 копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

400 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(чотириста тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)
128 000,00
(сто двадцять вiсiм тисяч
гривень 00 копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

Код CPV 85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я
різні

2 000,00
(двi тисячi гривень 00
копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

Код CPV 85200000-1 Ветеринарні послуги

3 000,00
(три тисячi гривень 00
копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

80 Послуги водовідведення Філії "Октябрьск" ДП Код CPV 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод
"АМПУ"

500 000,00
без застосування
грудень 2017 ч. 1 ст. 2 ЗУ №922( п`ятсот тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)

81 Послуги на утилізацію відходів І-ІV класу,
лляльних вод, водовідведення стічних вод з
перевищеними граничними концентраціями,
послуги з вивезення твердих побутових
відходів

Код CPV 90510000-5 Утилізація сміття та поводження
зі сміттям

321 000,00
допорогові закупівлі
(триста двадцять одна
тисяча гривень 00 копiйок)

82 Комплексне прибирання території

Код CPV 90610000-6 Послуги з прибирання та
підмітання вулиць

355 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(триста п`ятдесят п`ять
VIII
тисяч гривень 00 копiйок)

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

83 Комплексне прибирання службових, побутових Код CPV 90910000-9 Послуги з прибирання
приміщень та сантехнічних вузлів

845 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(вісімсот сорок п`ять тисяч
VIII
гривень 00 копiйок)

84 Дезінфекція, дератизація приміщень

78 204,00
звіт про укладенний
(сiмдесят вiсiм тисяч двiстi
договір
чотири гривнi 00 копiйок)

Код CPV 90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної
обробки приміщень

січень 2018

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

Код CPV 98110000-7 Послуги підприємницьких,
85 Розробка дозвільних документів на
перевантаження вантажів, звіту з оцінки впливу професійних та спеціалізованих організацій
на довкілля планованої діяльності ДП «СК
«Ольвія», розробка нормативних документів,
послуги за участь у торгах на електронних
майданчиках, інше
86 Аудит безпеки Програмного забезпечення

Код CPV 98110000-7 Послуги підприємницьких,
професійних та спеціалізованих організацій

87 Плата за використання причалів (сервітут)

88 Причальний збір, послуги з регулювання руху
суден

683 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(шістсот вісімдесят три
VIII
тисячі гривень 00 копiйок)

допорогові закупівлі

лютий грудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

Код CPV 98360000-4 Послуги у сфері морських
перевезень

32 740 000,00
без застосування
(тридцять два мiльйони електронної системи
сiмсот сорок тисяч гривень
00 копiйок)

грудень
2016 р.

ч. 3 ст. 2 ЗУ №922VIII

Код CPV 98360000-4 Послуги у сфері морських
перевезень

50 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(п`ятдесят тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)

200 000,00
(двiстi тисяч гривень 00
копiйок)

МАТЕРІАЛИ
89 Солома, сіно

Код CPV 03110000-5 Сільськогосподарські культури,
продукція товарного садівництва та рослинництва

90 Овес, картопля

Код CPV 03210000-6 Зернові культури та картопля

91 Овочі свіжі в асортименті

Код CPV 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи

92 Пропан, бутан

Код CPV 09120000-6 Газове паливо

42 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сорок дві тисячі гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)

93 Мастильні оливи та мастильні матеріали

Код CPV 09210000-4 Мастильні засоби

380 700,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(триста вiсiмдесят тисяч
VIII
сiмсот гривень 00 копiйок)

94 Електроенергія

Код CPV 09310000-5

95 Щебінь

Код CPV 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і
наповнювачі

Електрична енергія

22 000,00
без застосування
(двадцять дві тисячі гривень електронної системи
00 копiйок)

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

10 300,00
(десять тисяч триста
гривень 00 копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

15 200,00
(п`ятнадцять тисяч двiстi
гривень 00 копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

10 564 800,00
без застосування січень-грудень
(десять мiльйонiв п`ятсот електронної системи
шiстдесят чотири тисячi
вiсiмсот гривень 00 копiйок)
46 300,00
без застосування
(сорок шість тисяч триста електронної системи
гривень 00 копійок)

листопадгрудень

п.8 ч.4 ст. 2 ЗУ
№922-VIII

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

96 Сіль вагова, сіль таблетована

Код CPV 14400000-5 Сіль і чистий хлорид натрію

97 Наждачний папір в асортименті; папір
шліфувальний

Код CPV 14520000-2 Коштовне та напівкоштовне
каміння, пемза, наждак, природні абразиви, інші
мінерали та благородні метали

3 500,00
без застосування
(три тисячi п`ятсот гривень електронної системи
00 копiйок)

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

98 Сталь листова сортова

Код CPV 14620000-3

194 000,00
допорогові закупівлі
(сто дев`яносто чотири
тисячi гривень 00 копiйок)

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

99 Круг відрізний, круг шліфувальний

Код CPV 14810000-2 Абразивні вироби

Сплави

6 000,00
(шість тисяч гривень 00
копiйок)

без застосування лютий-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

58 700,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(п`ятдесят вiсiм тисяч
електронної системи
VIII
сiмсот гривень 00 копiйок)

100 Скло

Код CPV 14820000-5 Скло

10 000,00
(десять тисяч гривень 00
копiйок)

без застосування
електронної системи

квітеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

101 Субпродукти

Код CPV 15130000-8 М’ясопродукти

288 000,00
допорогові закупівлі
(двiстi вiсiмдесят вiсiм
тисяч гривень 00 копiйок)

січеньберезень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

102 Продукти харчування для членів екіпажів
суден флоту (портового) (М’ясо)

Код CPV 15110000-2 М’ясо

103 Продукти харчування для членів екіпажів
суден флоту (портового) (Риба)

Код CPV 15220000-6 Риба, рибне філе та інше м’ясо
риби морожені

Код CPV 15330000-0 Оброблені фрукти та овочі
104 Продукти харчування для членів екіпажів
суден флоту (портового) (Оброблені фрукти та
овочі)
105 Продукти харчування (молоко) для працівників Код CPV 15510000-6 Молоко та вершки
підприємства
106 Крупа ячна, продукти харчування для членів
екіпажів суден флоту (портового)

Код CPV 15610000-7 Продукція борошномельнокруп'яної промисловості

107 Продукти харчування різні

Код CPV 15800000-6 Продукти харчування різні

108 Вода питна бутильована

Код CPV 15980000-1 Безалкогольні напої

109 Бензокусторізи, травокосарки

Код CPV 16310000-1 Косарки

110 Запасні частини до косарки

Код CPV 16810000-6 Частини для
сільськогосподарської техніки

25 000,00
(двадцять п`ять тисяч
гривень 00 копiйок)

без застосування
січень-лютий ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

10 000,00
(десять тисяч гривень 00
копiйок)

без застосування
січень-лютий ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

7 000,00
(сiм тисяч гривень 00
копiйок)
72 000,00
(сiмдесят двi тисячi гривень
00 копiйок)
75 000,00
(сiмдесят п`ять тисяч
гривень 00 копiйок)
7 500,00
(сiм тисяч п`ятсот гривень
00 копiйок)

без застосування
січень-лютий ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII
без застосування
січень-лютий ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

163 000,00
допорогові закупівлі січень-лютий ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто шiстдесят три тисячi
VIII
гривень 00 копiйок)
80 000,00
допорогова
січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(вісімдесят тисяч гривень 00
закупівля
VIII
копiйок)
1 500,00
без застосування
квітеньч. 1 ст. 2 ЗУ №922(одна тисяча п`ятсот
електронної системи
грудень
VIII
гривень 00 копiйок)

111 Формений одяг

Код CPV 18110000-3 Формений одяг

112 Куртки ватяні,брюки ватяні, костюми
бавовнянї, спецодяг, комбенізони, фартуки

Код CPV 18130000-9 Спеціальний робочий одяг

113 Маски, навушники шумові, окуляри захисні,
рукавиці робочі

Код CPV 18140000-2 Аксесуари до робочого одягу

114 Рукавиці гумові, рукавиці латесни, рукавиці з
крагами

Код CPV 18420000-9 Аксесуари для одягу

115 Каски захисні, головні убори та аксесуари

Код CPV 18440000-5 Капелюхи та головні убори

116 Взуття захисне, черевики, калоші діелектричні Код CPV 18830000-6 Захисне взуття

80 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(вісімдесят тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)
730 000,00
допорогові закупівлі
березеньч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сімсот тридцять тисяч
грудень
VIII
гривень 00 копійок)
145 500,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто сорок п`ять тисяч
електронної системи
VIII
п`ятсот гривень 00 копiйок)
45 100,00
(сорок п`ять тисяч сто
гривень 00 копiйок)
38 000,00
(тридцять вісім тисяч
гривень 00 копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

350 000,00
(триста п'ятьдесят тисяч
гривень 00 копiйок)

допорогові закупівлі лютий-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

без застосування лютий-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

117 Портфелі для документів, сумки
інструментальні

Код CPV 18920000-4 Сумки

118 Вироби з гуми, ізоляційні стрічки, гума сира,
гумові пружні втулки

Код CPV 19510000-4 Гумові вироби

119 Ліска (волосінь) до бензокусторіза, тримерна
голівка і ніж до бензокосарки, поролон

Код CPV 19520000-7 Пластмасові вироби

42 000,00
без застосування
(сорок двi тисячi гривень 00 електронної системи
копiйок)

120 Пакети для сміття ПВХ, мішки ПВХ

Код CPV 19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети
для сміття

121 Науково-технічна література, нормативна
література

Код CPV 22120000-7

122 Передплата періодичних видань

Код CPV 22200000-2 Газети, періодичні
спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали

123 Поштові марки, бланки

Код CPV 22410000-7 Марки

12 130,00
(дванадцять тисяч сто
тридцять гривень 00
копiйок)
25 000,00
(двадцять п`ять тисяч
гривень 00 копiйок)
80 000,00
(вісімдесят тисяч гривень 00
копiйок)
22 000,00
(двадцять двi тисячi
гривень 00 копiйок)

124 Рекламна продукція підприємства,
повідомлення мореплавцям

Код CPV 22460000-2
товарів та посібники

Видання

Рекламні матеріали, каталоги

125 Журнали, папки, карточки, блокноти, папір для Код CPV 22810000-1 Паперові чи картонні
нотаток, блокноти
реєстраційні журнали

20 500,00
без застосування
липеньч. 1 ст. 2 ЗУ №922(двадцять тисяч п'ятсот
електронної системи
грудень
VIII
гривень 00 копiйок)
62 600,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(шiстдесят двi тисячi
електронної системи
VIII
шiстсот гривень 00 копiйок)
березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII
звіт про укладенний
договір

грудень
2017 р.

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

без застосування
електронної системи

грудень
2017 р.

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

72 000,00
без застосування
грудень
ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сімдесят дві тисячі гривень електронної системи
2017 р. VIII
00 копiйок)
грудень 2018
65 200,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(шiстдесят п`ять тисяч
VIII
двiстi гривень 00 копiйок)

126 Карточки, бланки

Код CPV 22820000-4 Бланки

127 Кисень, азот, вуглекислота, діоксид вуглецю

Код CPV 24110000-8 - Промислові гази

128 Вапно

70 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сiмдесят тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)
64 000,00
(шістдесят чотири тисячі
гривень 00 копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

Код CPV 24210000-9 Оксиди, пероксиди та
гідроксиди

2 430,00
(двi тисячi чотириста
тридцять гривень 00
копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

129 Фреон, спирт, бура, каніфоль, гетинакс,
ацетилен

Код CPV 24320000-3 Основні органічні хімічні
речовини

15 400,00
(п`ятнадцять тисяч
чотириста гривень 00
копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

130 Азотні добрива

Код CPV 24410000-1 Азотні добрива

131 Гербіциди, пестициди

Код CPV 24450000-3 Агрохімічна продукція

132 Клей епоксидний, клей Локтайт, клей ПВА,
клей-олівець

Код CPV 24910000-6

133 Літол, мастила, солідол, змазка, антифріз

Код CPV 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція

134

Клеї

Код CPV 30120000-6 Фотокопіювальне та
Блок переносу зображення для лазерного
поліграфічне обладнання для офсетного друку
принтеру, блок термозакріплення для лазерного
принтеру, картриджі та тонер-картриджі для
принтерів

135 Калькулятори

Код CPV 30140000-2
техніка

136 Картки пластикові (стіки)

Код CPV 30160000-8 Магнітні картки

Код CPV 30190000-7
137 Ручка кулькова, олівець, коректор, крейда,
грифелі до олівця, папка пластикова, степлер, приладдя різне
стрічка ПВХ, лента ФУМ, лійка, файли, лотки
для паперу, скоби, скріпки, папір для факсу,
папір офсетний, папір копіювальний, папір
офісний, папки-реєстратори, конверти,
календарі

Лічильна та обчислювальна

Офісне устаткування та

5300,00
без застосування січень-квітень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(п'ять тисяч триста гривень електронної системи
VIII
00 копiйок)
40 000,00
(сорок тисяч гривень 00
копiйок)

без застосування
електронної системи

квітеньвересень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

20 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(двадцять тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)
100 000,00
(сто тисяч гривень 00
копiйок)

допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

323 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(триста двадцять три тисячі
VIII
гривень 00 копiйок)

5000,00
(п'ять тисяч гривень 00
копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

5 000,00
(п'ять тисяч гривень 00
копійок)

без застосування
електронної системи

липень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

345 950,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(триста сорок п`ять тисяч
VIII
дев`ятсот п`ятдесят гривень
00 копiйок)

138 Персональні комп’ютери

Код CPV 30210000-4 Машини для обробки даних
(апаратна частина)

139 Комп’ютерне обладнання

Код CPV 30230000-0 Комп’ютерне обладнання

140 Електродвигуни

Код CPV 31110000-0 Електродвигуни

141 Генератори змінного струму

Код CPV 31130000-6 Генератори змінного струму

142 Блоки живлення, дроселі

Код CPV 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи
трубок

143 Запасні частини до електродвигунів і
генераторів, ізолятори

Код CPV 31160000-5 Частини електродвигунів,
генераторів і трансформаторів

10 000,00
(десять тисяч гривень 00
копiйок)

144 Трансформатори

Код CPV 31170000-8 Трансформатори

145 Автовимикачи, запобіжники, бокси монтажні, Код CPV 31210000-1 Електрична апаратура для
контактори, пускачі магнітні, коробки та щити комутування та захисту електричних кіл
розподільчи, кнопки КЕ, пускач магнітний,
пристрії захисного відключення

625 000,00
допорогові закупівлі
(шістсот двадцять п'ять
тисяч гривень 00 копiйок)

квітеньчервень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

900 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(дев`ятсот тисяч гривень 00
VIII
копiйок)
допорогові закупівлі

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

12 600,00
без застосування
(дванадцять тисяч шiстсот електронної системи
гривень 00 копiйок)

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

99 360,00
без застосування
(дев`яносто дев`ять тисяч електронної системи
триста шiстдесят гривень 00
копiйок)

січень грудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

без застосування
електронної системи

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

6 000,00
(шiсть тисяч гривень 00
копiйок)

без застосування
електронної системи

квітеньвересень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

415 730,00
(чотириста п'ятнадцать
тисяч сімсот тридцять
гривень 00 копiйок)

допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

410 000,00
(чотириста десять тисяч
гривень 00 копiйок)

Код CPV 31220000-4 Елементи електричних схем
146 Кабель акумулятора, зажим гвинтовий,
кабельні накінечники, вилки та розетки, гільзи
з'єднувальні, контактні пари, камери
дугогасні,патрони фарфорові, реле
електромеханічне, реле часу

320 670,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(триста двадцять тисяч
VIII
шiстсот сiмдесят гривень 00
копiйок)

147 Батарейки

Код CPV 31410000-3 Гальванічні елементи

22 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(двадцять дві тисячі гривень електронної системи
VIII
00 копiйок)

148 Акумулятори

Код CPV 31430000-9 Електричні акумулятори

179 970,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто сiмдесят дев`ять тисяч
VIII
дев`ятсот сiмдесят гривень
00 копiйок)

149 Галогенні лампи, автолампи, лампи
розжарювання, лампи ЛОН, прожектори

Код CPV 31510000-4 Електричні лампи розжарення

651 230,00
(шiстсот п`ятдесят одна
тисяча двiстi тридцять
гривень 00 копiйок)

допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

150 Світильники, ліхтарі

Код CPV 31520000-7 Світильники та освітлювальна
арматура

120000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто двадцять тисяч гривень
VIII
00 копiйок)

151 Стартери, ІЗУ, лампи ЛФ

Код CPV 31530000-0 Частини до світильників та
освітлювального обладнання

152 Світлосигнальна апаратура, стартери
транспортних засобів, фари, замки запалення,
проблискові маячки на технологічні
транспортні засоби

Код CPV 31610000-5 Електричне обладнання для
двигунів і транспортних засобів

153 Прилади звукової та візуальної сигналізації

Код CPV 31620000-8 Прилади звукової та візуальної
сигналізації

154 Колонки паливо-роздавальні з оновленням
програмно-апаратних засобів

Код CPV 31640000-4 Машини та апарати спеціального
призначення

155 Електроди, конденсатори, батареї
конденсаторні, датчики температури, блок
захисний, блок управління, перетворювачі
напруги тиристорні для електромагнітів

Код CPV 31710000-6 Електронне обладнання

156 Щітки токоприймача

Код CPV 31730000-2 Електротехнічне обладнання

40 000,00
(сорок тисяч гривень 00
копiйок)

допорогові закупівлі

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

157 Камери відеоспостереження, радіостанція

Код CPV 32230000-4 Апаратура для передавання
радіосигналу з приймальним пристроєм

280 000,00
(двісті вісімдесят тисяч
гривень 00 копiйок)

допорогові закупівлі

квітеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

158 Мобільні телефони

Код СРV 32250000-0 Мобільні телефони

159 Телевізійне обладнання

Код CPV 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне
обладнання

160 Відеореєстратори

Код CPV 32330000-5 Апаратура для запису та
відтворення аудіо- та відеоматеріалу

161 Маршрутизатори

Код CPV 32410000-0 Локальні мережі

162 Апаратно-програмний комплекс мережевої
безпеки з функціями маршрутизації

Код CPV 32420000-3 Мережеве обладнання

21 080,00
(двадцять одна тисяча
вiсiмдесят гривень 00
копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

110 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто десять тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)
без застосування
електронної системи

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

480 000,00
допорогові закупівлі
(чотириста вiсiмдесят тисяч
гривень 00 копiйок)

березень травень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

10 000,00
(десять тисяч гривень 00
копiйок)

300 000,00
(триста тисяч гривень 00
копiйок)

допорогові закупівлі лютий-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

30 000,00
без застосування лютий-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(тридцять тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)
78 000,00
(сімдесят вісім тисяч
гривень 00 копійок)

без застосування
електронної системи

травень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

30 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(тридцять тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)
допорогові закупівлі

липеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

161 400,00
допорогові закупівлі
(сто шістдесят одна тисяча
чотириста гривень 00
копійок)

травеньчервень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

40 000,00
(сорок тисяч гривень 00
копійок)

163 Комутатори, комутаційні щити

Код CPV 32540000-0 Комутаційні щити

60 000,00
без застосування
(шістдесят тисяч гривень 00 електронної системи
копійок)

серпеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

164 Обладнання для телефонного зв'язку, телефони Код CPV 32550000-3 Телефонне обладнання

157 500,00
допорогові закупівлі
(сто п`ятдесят сiм тисяч
п`ятсот гривень 00 копiйок)

лютий грудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

165 Оптоволоконні матеріали

Код CPV 32560000-6 Оптоволоконні матеріали

18 700,00
без застосування
(вiсiмнадцять тисяч сiмсот електронної системи
гривень 00 копiйок)

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

166 Алкотестор, індікатори стерилізації

Код CPV 33120000-7 Системи реєстрації медичної
інформації та дослідне обладнання

20 210,00
без застосування лютий-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(двадцять тисяч двiстi
електронної системи
VIII
десять гривень 00 копiйок)

167 Бинти, маски, медична вата, шприци,
перев’язувальні матеріали, інструменти,
медичні матеріали

Код CPV 33140000-3 Медичні матеріали

49 660,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сорок дев`ять тисяч шiстсот електронної системи
VIII
шiстдесят гривень 00
копiйок)

168 Аптечки першої медичної допомоги, медичний Код CPV 33190000-8 Медичне обладнання та вироби
стол
медичного призначення різні

17 000,00
без застосування
(сімнадцять тисяч гривень електронної системи
00 копiйок)

169 Лікарські засоби

Код CPV 33600000-6 Фармацевтична продукція

106 930,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто шiсть тисяч дев`ятсот електронної системи
VIII
тридцять гривень 00
копiйок)

170 Мило туалетне, мило господарське

Код CPV 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни та
презервативи

136 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто тридцять шiсть тисяч
VIII
гривень 00 копiйок)

171 Туалетний папір, паперові рушники для рук

Код CPV 33760000-5 Туалетний папір, носові
хустинки, рушники для рук і серветки

12 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(дванадцять тисяч гривень
VIII
00 копiйок)

172 Кабіна вантажного транспортного засобу

Код CPV 34210000-2 Кузови транспортних засобів

55 000,00
допорогові закупівлі
(п'ятдесят тисяч гривень 00
копійок)

173 Запасні частини до двигунів автотранспорту,
електродвигунів

Код CPV 34310000-3 Двигуни та їх частини

174 Механічні запасні частини до автотранспорту Код CPV 34320000-6 Механічні запасні частини, крім
підприємства, запасні частини до осей та
двигунів і частин двигунів
коробок передач, гальмівне обладнання, диски,
колеса, частини та приладдя до них, глушники
та вихлопні труби, рульова тяга, кермові
механізми, домкрати

82 000,00
(вісімдесят дві тисячі
гривень 00 копiйок)

липеньгрудень

серпеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

436 050,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(чотириста тридцять шiсть
VIII
тисяч п`ятдесят гривень 00
копiйок)

175 Змінні ножи до ковшових навантажувачів,
запасні частини до автонавантажувачів

Код CPV 34330000-9 Запасні частини до вантажних
транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів

118 000,00
(сто вісімнадцять тисяч
гривень 00 копiйок)

допорогові закупівлі

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

176 Шини для транспортних засобів великої та
малої тоннажності

Код CPV 34350000-5 Шини для транспортних засобів
великої та малої тоннажності

135 000,00
(сто тридцять п'ять тисяч
гривень 00 копійок)

без застосування
електронної системи

липеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

177 Приладдя до тракторів

Код CPV 34390000-7 Приладдя до тракторів

100 000,00
(сто тисяч гривень 00
копійок)

без застосування
електронної системи

квітеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

178 Велосипеди, запасні частини та приладдя до
велосипедів

Код CPV 34430000-0 Велосипеди

179 Катки поворотні

Код CPV 34910000-9 Гужові чи ручні вози, інші
транспортні засоби з немеханічним приводом, багажні
вози та різні запасні частини

180 Матеріали для дорожньої розмітки, шлагбаум

Код CPV 34920000-2 Дорожнє обладнання

181 Залізничне обладнання

Код CPV 34940000-8 Залізничне обладнання

182 Дорожні знаки, запобіжне обладнання

Код CPV 34990000-3 Регулювальне, запобіжне,
сигнальне та освітлювальне обладнання

183 Костюм зварочника літній-зимовий, плащ
непросочувальний, жилети сигнальні,
протипожежне обладнання, респіратори

Код CPV 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та
захисне обладнання

325 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(триста двадцять п'ять
VIII
тисяч гривень 00 копiйок)

184 Прапори

Код CPV 35820000-8 Допоміжне екіпірування

1 200,00
без застосування
(одна тисяча двiстi гривень електронної системи
00 копiйок)

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

185 Метеостанція

Код CPV 38120000-2 Метеорологічні прилади

54 000,00
(п`ятдесят чотири тисячi
гривень 00 копiйок)

допорогові закупівлі

березень квітень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

186 Різьбомір, вимірювальна скоба

Код CPV 38330000-7 Ручні прилади для вимірювання
відстаней

505,00
(п`ятсот п`ять гривень 00
копiйок)

без застосування
електронної системи

лютийберезень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

187 Мультиметр цифровий, покажчик напруги

Код CPV 38340000-0 Прилади для вимірювання
величин

13 040,00
(тринадцять тисяч сорок
гривень 00 копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

188 Термометри

Код CPV 38410000-2 Лічильні прилади

90 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(дев'яносто тисяч гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)
121 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто двадцять одна тисяча
VIII
гривень 00 копiйок)
допорогові закупівлі

серпеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

740 000,00
допорогові закупівлі
(сімсот сорок тисяч гривень
00 копійок)

липеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

без застосування
електронної системи

лютий грудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

40 000,00
(сорок тисяч гривень 00
копійок)

67 000,00
(шістдесят сім тисяч
гривень 00 копiйок)

8 500,00
без застосування
(вiсiм тисяч п`ятсот гривень електронної системи
00 копiйок)

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

189 Лічильники водяні, манометри, твердомер,
ареометр

Код CPV 38420000-5 Прилади для вимірювання
витрати, рівня та тиску рідин і газів

190 Динамометр

Код CPV 38540000-2 Випробувальні та вимірювальні
пристрої і апарати

23 780,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(двадцять три тисячi сiмсот електронної системи
VIII
вiсiмдесят гривень 00
копiйок)
без застосування
електронної системи

квітеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

191 Лічильник електричної енергії, лічильник тепла Код CPV 38550000-5 Лічильники

45 000,00
без застосування
(сорок п`ять тисяч гривень електронної системи
00 копiйок)

квітеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

192 Крісла офісні, стільці

94 000,00
(дев'яносто чотири тисячі
гривень 00 копiйок)

допорогові закупівлі

квітеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

Код CPV 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби
і частини до них

193 Вішалки-плічки, стелажі металеві, меблі офісні Код CPV 39130000-2 Офісні меблі

5 000,00
(п`ять тисяч гривень 00
копiйок)

672 000,00
без застосування лютий-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(шістсот сімдесят дві тисячи електронної системи
VIII
гривень 00 копiйок)

194 Шпалери

Код CPV 39190000-0 Шпалери та інші настінні
покриття

10 000,00
(десять тисяч гривень 00
копійок)

без застосування
електронної системи

195 Мітли, щітки, пензлі для фарбування, посуд,
відра та інше прибиральне приладдя

Код CPV 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для
дому та господарства і приладдя для закладів
громадського харчування

119 840,00
(сто дев`ятнадцять тисяч
вiсiмсот сорок гривень 00
копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

196 Різальні інструменти, ножі та ножиці

Код CPV 39240000-6 Різальні інструменти

197 Годинники

Код CPV 39254000-7 Пристрої для вимірювання часу

198 Лінійки

Код CPV 39290000-1 Фурнітура різна

19 850,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(дев`ятнадцять тисяч
електронної системи
VIII
вiсiмсот п`ятдесят гривень
00 копiйок)
1 250,00
без застосування
березеньч. 1 ст. 2 ЗУ №922(одна тисяча двiстi
електронної системи
грудень
VIII
п`ятдесят гривень 00
копiйок)
1 162,00
без застосування
березеньч. 1 ст. 2 ЗУ №922(одна тисяча сто шiстдесят електронної системи
грудень
VIII
двi гривнi 00 копiйок)

199 Жалюзі, вироби домашнього текстилю

Код CPV 39510000-0 Вироби домашнього текстилю

200 Пояс захисний, ганчір'я, ошийники, штори
брезентові, бристлекс, москітна сітка віконна,
ремені стяжні

Код CPV 39520000-3 Готові текстильні вироби

201 Килими, килимові покриття

Код CPV 39530000-6 Килимові покриття, килимки та
килими

11 700,00
(одинадцять тисяч сiмсот
гривень 00 копiйок)

без застосування
електронної системи

вересеньгрудень

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

54 630,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(п`ятдесят чотири тисячi електронної системи
VIII
шiстсот тридцять гривень 00
копiйок)
10 000,00
(десять тисяч гривень 00
копійок)

без застосування
електронної системи

червеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

202 Канат плетений поліпропіленовий, мотузка

Код CPV 39540000-9 Вироби різні з канату, мотузки,
шпагату та сітки

203 Полотно неткане

Код CPV 39550000-2 Вироби з нетканих матеріалів

204 Електрочайники, мікрохвильові печі,
електроплита, кофемашина, вентилятори,
кондиціонери, холодильники, бойлери та інші
електричні побутові прилади

Код CPV 39710000-2 Електричні побутові прилади

205 Герметики, освіжувачі повітря, поліролі

Код CPV 39810000-3 Ароматизатори та воски

11 920,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(одинадцять тисяч дев`ятсот електронної системи
VIII
двадцять гривень 00
копiйок)

206 Порошок пральний, паста Автомастер, чистячі Код CPV 39830000-9 Продукція для чищення
та миючі засоби

120 000,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто двадцять тисяч гривень
VIII
00 копiйок)

207 Насоси та компресори

Код CPV 42120000-6 Насоси та компресори

208 Крани, вентилі та редукційні, регулювальні,
зворотні та запобіжні клапани

Код CPV 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани,
вентилі, клапани та подібні пристрої

209 Блок КП 057-520-200, вал поворотний для ПК Код CPV 42140000-2 Зубчасті колеса, зубчасті передачі
"Альбатрос", вал-шестерні, зубчаста рейка для та приводні елементи
ПК "Альбатрос"

2 850,00
(двi тисячi вiсiмсот
п`ятдесят гривень 00
копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

18 000,00
без застосування
(вiсiмнадцять тисяч гривень електронної системи
00 копiйок)
200 000,00
(двісті тисяч гривень 00
копiйок)

310 160,00
(триста десять тисяч сто
шiстдесят гривень 00
копiйок)

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

149 690,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто сорок дев`ять тисяч електронної системи
VIII
шiстсот дев`яносто гривень
00 копiйок)
допорогові закупівлі

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

210 Блок управління котла, допоміжне обладнання Код CPV 42160000-8 Котельні установки
для котлів

12 000,00
без застосування
(дванадцять тисяч гривень електронної системи
00 копiйок)

квітеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

211 Блок підготовки кисня, тепловий насос

Код CPV 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери
повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні
пристрої

121 000,00
без застосування
(сто двадцять одна тисяча електронної системи
гривень 00 копiйок)

квітеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

212 Вентилятори котлові

Код CPV 42520000-7 Вентиляційне обладнання

25 000,00
(двадцять п'ять тисяч
гривень 00 копiйок)

без застосування
електронної системи

квітеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

213 Запасні частини до сатуратору

Код CPV 42530000-0 Частини холодильного та
морозильного обладнання і теплових насосів

11 760,00
(одинадцять тисяч сiмсот
шiстдесят гривень 00
копiйок)

без застосування
електронної системи

квітеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

214 Повітрядуй, пневмопистолет ударний,
пневмогайковет

Код CPV 42650000-7 Ручні інструменти пневматичні чи
моторизовані

406 000,00
(чотириста шiсть тисяч
гривень 00 копiйок)

70 600,00
(сімдесят тисяч шiстсот
гривень 00 копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

215 Зварочний апарат, екопластик для парних
насадок з комплектом насадок, паяльник,
електродотримач, клапан
вогнезатримувальний, накінечник к п/а

Код CPV 42660000-0 Інструменти для паяння м’яким і
твердим припоєм та для зварювання, машини та
устаткування для поверхневої термообробки і гарячого
напилювання

32 950,00
без застосування
(тридцять двi тисячi
електронної системи
дев`ятсот п`ятдесят гривень
00 копiйок)

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

216 Ланцюг для бензопили, шина для пили

Код CPV 42670000-3 Частини та приладдя до верстатів

без застосування
електронної системи

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

217 Фільтруючи елементи паливного фільтру,
елементи повітряного фільтру, масляні
фільтри,повітряні та паливні фільтри для
автотранспорту

Код CPV 42910000-8 Апарати для дистилювання,
фільтрування чи ректифікації

218 Ваги, розпилювальне обладнання

Код CPV 42920000-1 Машини для миття пляшок,
пакування, зважування та розпилювання

10 000,00
(десять тисяч гривень 00
копiйок)

без застосування
електронної системи

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

219 Катушка СКИ АСБН-4

Код CPV 42930000-4 Центрифуги, вальцювальні
машини чи торгові автомати

1 000,00
(одна тисяча гривень 00
копiйок)

без застосування
електронної системи

квітеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

220 Дриль, машинка шліфувальна кутова,
термофен, шліфувальна машина

Код CPV 43830000-0 Електричні інструменти

31 000,00
(тридцять одна тисяча
гривень 00 копiйок)

без застосування
електронної системи

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

221 Піна монтажна, профнастил, стовпи
залізобетонні, суміш бетона вогнетривка,
теплоізоляція мінеральна вата, трубка
електроізоляційна, цемент

Код CPV 44110000-4 Конструкційні матеріали

325 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(триста двадцять п'ять тисяч електронної системи
VIII
гривень 00 копiйок)

222 Гофрировані труби

Код CPV 44140000-3 Продукція, пов’язана з
конструкційними матеріалами

2 600,00
без застосування
(двi тисячi шiстсот гривень електронної системи
00 копiйок)

223 Труби та трубна арматура, кутовик різьбовий,
коліна, трійники та арматура до труб, муфти,
фланці, рукав напорний МБС, дюрит МБС,
шланг гнучкий, кутовик різьбовий, коліна,
трійники та арматура до труб, муфти, фланці

Код CPV 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби,
обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

312 800,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(триста дванадцять тисяч електронної системи
VIII
вісімсот гривень 00 копiйок)

224 Фанера, цвяхи

Код CPV 44190000-8 Конструкційні матеріали різні

14 600,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(чотирнадцять тисяч
електронної системи
VIII
шiстсот гривень 00 копiйок)

225 Вхідні двері, металеві ворота для критого
складу, вікна

Код CPV 44220000-8 Столярні вироби

594 000,00
допорогові закупівлі
(п`ятсот дев`яносто чотири
тисячi гривень 00 копiйок)

226 Клеми до зварювального дроту, припой
олов'яно-свинцовий, сітка для фільтру мідна,
трос стальной Ø3мм

Код CPV 44310000-6 Вироби з дроту

7 420,00
(сiм тисяч чотириста
двадцять гривень 00
копiйок)

320 920,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(триста двадцять тисяч
VIII
дев`ятсот двадцять гривень
00 копiйок)

128 000,00
(сто двадцять вісім тисяч
гривень 00 копiйок)

березеньгрудень

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

без застосування лютий-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

227 Кабель, провод, хомут пластик, кабель-канали Код CPV 44320000-9 Кабелі та супутня продукція

660 000,00
(шiстсот шістдесят тисяч
гривень 00 копiйок)

допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

228 Сталь кругла, квадратна, кутова, шестигранна, Код CPV 44330000-2 Будівельні прути, стрижні, дроти
швелер, дріт для пломбування
та профілі

213 540,00
(двiстi тринадцять тисяч
п`ятсот сорок гривень 00
копiйок)

допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

229 Бочок зливний, сіфон, змішувач для
умивальника, душові перегородки,арматура
бачка, вилив для душу, змішувачи для душу,
водопровідні крани,сидіння для унітазу, сіфон
для душевої кабіни та інші вироби для ванної
кімнати

Код CPV 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та
кухні

Код CPV 44420000-0 Будівельні товари
230 Пломба свинцова, скоба такелажна,
з'єднувальний замок для ланцюгів,
ремкомплект для гака запобіжного, DIN-рейка,
пруток, стрічка сигнальна, скотч, Сальник,
ущільнення масляне, ремкомплект, кільце,
пластина ТМКЩ, пластина МБС, пароніт,
шнур гумовий МБС, набивка

174 200,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто сімдесят чотири тисячи електронної системи
VIII
двісті гривень 00 копiйок)

509 300,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(п`ятсот дев`ять тисяч
VIII
триста гривень 00 копiйок)

231 Підшипники

Код CPV 44440000-6 Вальниці

125 060,00
(сто двадцять п`ять тисяч
шiстдесят гривень 00
копiйок)

допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

232 Лопати, граблі, сапки, сокира, полотно по
металу ножовочне, лещата, сверла, кувалда,
викрутка, плоскогубці, напилок, зйомник,
шприць для змазки, свердла, мітчик, плашка,
фреза, резець, просечки

Код CPV 44510000-8 Знаряддя

295 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(двiстi дев'яносто п`ять
електронної системи
VIII
тисяч тридцять гривень 00
копiйок)

233 Замки врізні, замки навісні

Код CPV 44520000-1 Замки, ключі та петлі

46 100,00
(сорок шість тисяч сто
гривень 00 копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

234 Болт, гайка, шплінт, гвинт, хомут, шуруп з
новоселом, гровер,анкер, шайба, шплінт,
стопорне кільце, фіксатори та втулки для а/н,
заклепки

Код CPV 44530000-4 Кріпильні деталі

100 000,00
(сто тисяч гривень 00
копiйок)

без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922електронної системи
VIII

235 Ланцюги

Код CPV 44540000-7 Ланцюги

236 Бак розширювальний

Код CPV 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери
та посудини високого тиску

148 430,00
допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сто сорок вiсiм тисяч
VIII
чотириста тридцять гривень
00 копiйок)
4 000,00
без застосування
(чотири тисячi гривень 00 електронної системи
копiйок)

квітеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

237 Група безпеки для системи опалення, радіатор Код CPV 44620000-2 Радіатори і котли для систем
стальний, мотор-редуктор для реторной
центрального опалення та їх деталі
горілки, комплект ущільнювачів для редуктора,
кріплення для радіатора стального

130 000,00
без застосування
(сто тридцять тисяч гривень електронної системи
00 копiйок)

квітеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

238 Фарба, грунт, емаль

Код CPV 44810000-1 Фарби

239 Шпаклівки, мастики, розчинники

Код CPV 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та
розчинники

240 Програмне забезпечення TeamViewer 13.
Corporate

Код CPV 48510000-6 Пакети комунікаційного
програмного забезпечення

241 Програмне забезпечення для резервного
копіювання даних

Код CPV 48710000-8 Пакети програмного забезпечення
для резервного копіювання чи відновлення даних

242 Встановлення та налаштування SSLсертифікатів безпеки, оновлення (річна
підписка)DLP(Data Leak Prevention) системи
Intel Security

Код CPV 48730000-4 Пакети програмного забезпечення
для забезпечення безпеки

42 000,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(сорок дві тисячі гривень 00 електронної системи
VIII
копiйок)

243 Антивірус

Код CPV 48760000-3 Пакети програмного забезпечення
для захисту від вірусів

30 000,00
допорогові закупівлі
(тридцять тисяч гривень 00
копiйок)

200 000,00
(двісті тисяч гривень 00
копiйок)

допорогові закупівлі січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

23 530,00
без застосування січень-грудень ч. 1 ст. 2 ЗУ №922(двадцять три тисячі п`ятсот електронної системи
VIII
тридцять гривень 00
копiйок)
35 000,00
(тридцять п'ять тисяч
гривень 00 копійок)

без застосування
електронної системи

липеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

330 000,00
(триста тридцять тисяч
гривень 00 копійок)

допорогові закупівлі

вересеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

березеньгрудень

ч. 1 ст. 2 ЗУ №922VIII

РАЗОМ: 94 730 051,80 грн. (дев'яносто чотири мільйони сімсот тридцять тисяч п'ятдесят
одна грн. 80 коп.)
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