ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
на 2016 рік (зі змінами)
Відділ освіти Ізмаїльської райдержадміністрації (02145168)
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код
Очікувана вартість предмета
КЕКВ
закупівлі
(для
бюджети
их
коштів)

1
2
ДК 016-2010 8.12.1(1421) Гравій та
2210
пісок(пісок, щебінь)
ДК 016-2010 13.92.1 Вироби
2210
текстильні готові для домашнього
господарства (39515, 39514) (шторижалюзі вертикальні з тканини,
рушники)
ДК 016-2010 16.10.1 (03419)
2210
Деревина, розпиляна чи розколота
вздовж, розділена на шари або
лущена, завтовшки більше ніж 6 мм;
шпали дерев'яні до залізничних або
трамвайних колій, непросочені(ліс,
дошка, балка)
ДК 016-2010 17.12.7 (30197) Папір і
2210
картон оброблені (папір, картон,
ватман, регістратори, папки швидкошивач)
ДК 016-2010 17.22.1 (33761) Папір
2210
побутовий і туалетний та паперова
продукція(туалетний папір, рушник
х/б)
ДК 016-2010 17.23.1 (2281) Вироби
2210
канцелярські, паперові(зошити, папки,
журнали, бланки, книги канцелярські,
інвентарна книга, ділова
документація(свідоцтва і атестати),
товаротранспортні накладні, шляхові
листи)
ДК 016-2010 17.24.1 (3919) Шпалери
2210
(шпалери флізелінові, шпалери)
ДК 016-2010 20.12.2 (4481) Екстракти
2210
фарбувальні та дубильні; таніни та
їхні похідні; речовини фарбувальні, н.
в. і. у.(колорекс, синька)
ДК 016-2010 20.30.2 (30192) Фарби та
2210
лаки, інші, та пов’язана з ними
продукція; барвники художні та
друкарські чорнила(штемпельна
краска, гуаш, чорнила для принтера)

3
4180,00 грн. (Чотири тисячі сто
вісімдесят грн. 00 коп.)
4200,00 грн. (Чотири тисячі двісті
грн. 00 коп.)

8082,00 грн. (Вісім тисяч
вісімдесят дві грн. 00 коп.)

83819,00 грн. (Вісімдесят три
тисячі вісімсот дев’ятнадцять грн.
00 коп.)
3000,00 грн. (Три тисячі грн. 00
коп.)

45913,45 грн. (Сорок п’ять тисяч
дев’ятсот тринадцять грн. 45
коп.)

6500,00 грн. (Шість тисяч п’ятсот
грн. 00 коп.)
4394,00 грн. (Чотири тисячі
триста дев’яносто чотири грн. 00
коп.)
1921,00 грн. (Одна тисяча
дев’ятсот двадцять одна грн. 00
коп.)

Про Орієнт Примітки
цед овний
ура почато
зак к
упів провед
лі ення
процед
ури
закупі
влі
4
5
6

ДК 016-2010 20.59.5 (44832)
Розчинники та розріджувачі складні
неорганічні для лаків і подібних
речовин (розчинник)
ДК 016-2010 20.41.3 (33711) Мило,
засоби мийні та засоби для
чищення(мило, порошок для чищення,
пральний порошок, миючі засоби)
ДК 016-2010 20.52.1 (2491) Клеї(клей
ПВА, шпалерний клей, клей-олівець,
клей - дозатор)
ДК 016-2010 21.20.2 Препарати
фармацевтичні, інші (24311) (хлорне
вапно)
ДК 016-2010 22.19.7 (30192) Вироби з
вулканізованої гуми , н.в.і.у.; гума
тверда; вироби з твердої гуми (гумки)
ДК 016-2010 22.21.2 (44165) Труби,
трубки, шланги та фитинги до них
пластмасові(труби, шланг, коліно,
змішувач, бачки, груша-бочка)
ДК 016-2010 22.21.3 (44176)
Пластини, листи, плівка, фольга і
стрічки пластмасові, неармовані чи не
з'єднані з іншими матеріалами(плівка)
ДК 016-2010 22.23.1 (44221) Вироби
пластмасові для будівництва;
лінолеум і покриви на підлогу, тверді,
не пластикові (двері
металопластикові)
ДК 016-2010 22.29.2 (1952) Вироби
пластмасові інші, н. в. І. У.(папки,
файли, скоч, лоток для паперу
вертикальний, відро, корзина, швабра)
ДК 016-2010 23.42.1 (44411) Вироби
санітарно-технічні
керамічні(вмивальник, унітаз)
ДК 016-2010 23.20.1 (44113) Вироби
вогнетривкі (плитка тротуарна)
ДК 016-2010 23.51.1 (44111)
Цемент(цемент, церазіт)
ДК 016-2010 23.52.1 (44921) Вапно
негашене, гашене та гідравлічне(вапно
негашене, вапно гашене)
ДК 016-2010 23.52.2 (44921) Гіпс
(сантенгіпс, ізогіпс)
ДК 016-2010 23.65.1 (44112) Вироби
з азбестоцементу, цементу з
волокнами целюлози чи з подібних
матеріалів(шифер)
ДК 016-2010 23.91.1 Вироби абразивні
(3924) (диски обрізні)
ДК 016-2010 24.10.3 (14713,44112)
Прокат плоский зі сталі без
подальшого оброблення, крім
гарячого прокатування(метало
профіль, оцинкований лист металу)
ДК 016-2010 24.20.1
(44163,443ІЗуГруби, трубки,

2210

5236,00 грн. (П’ять тисяч двісті
тридцять шість грн. 00 коп.)

2210

21979,00 грн. (Двадцять одна
тисяча дев’ятсот сімдесят дев’ять
грн. 00 коп.)

2210

4512,00 грн. (Чотири тисячі
п’ятсот дванадцять грн. 20 коп.)

2210

1500,00 грн. (Одна тисяча п’ятсот
грн. 00 коп.)

2210

264,00 грн. (Двісті шістдесят
чотири грн. 00 коп.)

2210

9035,00 грн. (Дев’ять тисяч
тридцять п’ять грн. 00 коп.)

2210

2142,00 грн. (Дві тисячі сто сорок
дві грн. 00 коп.)

2210

4950,00 грн. (Чотири тисячі
дев’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп.)

2210

13966,00 грн. (Тринадцять тисяч
дев’ятсот шістдесят шість грн. 00
коп.)

2210

4000,00 грн. (Чотири тисячі грн.
00 коп.)

2210

6000,00 грн. (Шість тисяч грн. 00
коп.)
11370,00 грн. (Одинадцять тисяч
триста сімдесят грн. 00 коп.)
28452,00 грн. (Двадцять вісім
тисяч чотириста п’ятдесят дві
грн. 00 коп.)
6760,00 грн. (Шість тисяч сімсот
шістдесят грн. 00 коп.)
1700,00 грн. (Одна тисяча сімсот
грн. 00 коп.)

2210
2210

2210
2210

2210
2210

2210

240,00 грн. (Двісті сорок грн. 00
коп.)
7630,00 грн. (Сім тисяч шістсот
тридцять грн. 00 коп.)

9179,80 грн. (Дев’ять тисяч сто
сімдесят дев’ять грн. 80 коп.)

порожнисті профілі, безшовні, зі
сталі(труби, коліна, муфти, сітка)
ДК 016-2010 25.11.2(44423) Вироби
металеві, інші (дзвоник шкільний)
ДК 016-2010 25.71.1 (39241) Вироби
ножові та столові прибори (ножиці)
ДК 016-2010 25.72.1 (44521) Замки та
завіси (замки)
ДК 016-2010 25.73.2 Пилки ручні,
полотна до будь-яких пилок
(44511)(пилка для лобзика, полотно по
металу)
ДК 016-2010 25.73.3 Інструменти
ручні, інші (44512) (набори ключів,
набори сверлд, викрутки)
ДК 016-2010 25.93.1 (44192) Вироби з
дроту, ланцюги та пружини(цвяхи,
електроди)
ДК 016-2010 25.94.1 (44531) Вироби
кріпильні та ґвинтонарізні(болти
меблеві, саморізи)
ДК 016-2010 29.32.3 (34322) Частини
та приладдя до моторних
транспортних засобів, н. в. І.
У.(супорта, запасні частини,
хрестовина, вакуум, рем. комплект на
робочі тормозні циліндри, тормозні
колодки)
ДК 016-2010 25.99.1 Вироби для ванн і
кухні, металеві (39221) (протвінь,
сковорода, ложки)
ДК 016-2010 25.99.2 (30197, 44423,
39713) Вироби з недорогоцінних
металів, інші(драбина, скріпки,
дирокол, скоби для степлера, сушарка
для білизни, дошка для прасування)
ДК 016-2010 28.14.1 Крани, вентилі,
клапани та подібні вироби до труб,
резервуарів, цистерн і подібних
виробів (42131) (фонтанчики для
пиття, крани, вентилі, змішувачі)
ДК 016-2010 28.15.1 (3116)
Вальниці/підшипники кулькові чи
роликові(підшипники)
ДК 016-2010 22.11.1 (34352) Ш инита
камери ґумові нові(шини)
ДК 016-2010 27.51.2 (39713) Прилади
електричні побутові, інші, н. в. і.
у(вентилятор витяжний, насос,
компресор, шуруповерт,
електропраска, перфоратор,
електротурбинка, електродриль,
гідровор, терморегулятор, електротен,
конфорка на ел.плиту)
ДК 016-2010 28.23.1(30141) Машинки
друкарські, машини для обробляння
текстів і лічильні
машини(калькулятори)
ДК 016-2010 28.23.2 (30237) Машини

2210

800,00 грн. (Вісімсот грн. 00 коп.)

2210

192,00 грн. (Сто дев’яносто дві
грн. 00 коп.)
12620,00 грн. (Дванадцять тисяч
шістсот двадцять грн. 00 коп.)
800,00 грн. (Вісімсот грн. 00 коп.)

2210
2210

2210

4630,00 грн. (Чотири тисячі
шістсот тридцять грн. 00 коп.)

2210

5481,68 грн. (П’ять тисяч
чотириста вісімдесят одна грн. 68
коп.)
1895,50 грн. (Одна тисяча
вісімсот дев’яносто п’ять грн. 50
коп.)
26620,00 грн. (Двадцять шість
тисяч шістсот двадцять грн. 00
коп.)

2210

2210

2210

320,00 грн. (Триста двадцять грн.
00 коп.)

2210

5022,00 грн. (П’ять тисяч
двадцять дві грн.00 коп.)

2210

16520,00 грн. (Шістнадцять тисяч
п’ятсот двадцять грн. 00 коп.)

2210

310,00 грн. (Триста десять грн. 00
коп.)

2210

8362,50 грн. (Вісім тисяч триста
шістдесят дві грн. 50 коп.)
26560,32 грн. (Двадцять шість
тисяч п’ятсот шістдесят грн. 32
коп.)

2210

2210

1960,00 грн. (Одна тисяча
дев’ятсот шістдесят грн. 00 коп.)

2210

11175,50 грн. (Одинадцять тисяч

конторські/офісні, інші, та частини до
них(картриджі, принтери)
ДК 016-2010 26.20.2 (30234) Блоки
пам’яті та інші запам’ятовувальні
пристрої(флеш пам’ять)
ДК 016-2010 27.12.2 (31211)
Аппаратура електрична для комутації
чи захисту електричних кіл, на
напругу не більше ніж 1000
В(автомати від 60А до 100 А)
ДК 016-2010 26.20.1 Машини
обчислювальні, частини та приладдя
до них(оптичний привід, клавіатура,
диски, дисковод, дротові мишки, блок
безперебійного живлення, килимок
для мишки, роутер, модем)
ДК 016-2010 26.70.1 Устаткування
фотографічне та частини до нього
(3865) (екран для проектора)
ДК 016-2010 27.11.5(31532) Елементи
баластні до розрядних ламп або
трубок; перетворювачі статичні;
дроселі та котушки індуктивності,
інші(дросель, стартери для ламп)
ДК 016-2010 27.33.1 (31224) Пристрої
електромонтажні(вилки, розетки,
вимикачі)
ДК 016-2010 27.32.1 (31321) Проводи
та кабелі електронні й електричні,
інші(проводи, електрокабель,
подовжувані)
ДК 016-2010 27.22.2 (3143)
Акумулятори електричні та частини
до них(акумулятори)
ДК 016-2010 27.40.1 Лампи
розжарювання та газорозрядні
електричні; лампи дугові (31519,
31532) (лампи)
ДК 016-2010 27.40.2 Лампи та
світильники (31518, 31321, 31515)
(світильник, світильник
світлодіодний, прожектор, лампа
бактерицидна)
ДК 016-2010 26.51.5 Прилади для
контролювання інших фізичних
характеристик (3834) (набір по
електролізу, набір пружин, набір
грузів по механіці, динамометр
лабораторний, лабораторний набір
«Електрика», прибор для
демонстрації)
ДК 016-2010 26.51.6 (3830, 38421)
Інструменти та прилади вимірювальні,
контрольні та випробовувальні,
інші(манометр для парових котлів,
лічильник води)
ДК 016-2010 30.11.5 Конструкції
плавучі інші (зокрема плоти, плавучі
баки, кесони, плавучі пристані, буї та

сто сімдесят п’ять грн.)
2210

1000,00 грн. (Одна тисяча грн. 00
коп.)

2210

1045,00 грн. (Одна тисяча сорок
п’ять грн. 00 коп.)

2210

8580,00 грн. (Вісім тисяч п’ятсот
вісімдесят грн. 00)

2210

1500,00 грн. (Одна тисяча п’ятсот
грн. 00 коп.)

2210

4200,00 грн. (Чотири тисячі двісті
грн. 00 коп.)

2210

4402,00 грн. (Чотири тисячі
чотириста дві грн. 00 коп.)

2210

5220,00 грн. (П’ять тисяч двісті
двадцять грн. 00 коп.)

2210

5640,00 грн. (П’ять тисяч шістсот
сорок грн. 00 коп.)

2210

52350,00 грн. (П’ятдесят дві
тисячі триста п’ятдесят грн. 00
коп.)

2210

26700,00 грн. (Двадцять шість
тисяч сімсот грн. 00 коп.)

2210

3165,00 грн. (Три тисячі сто
шістдесят п’ять грн. 00 коп.)

2210

2400,00 грн. (Дві тисячі
чотириста грн. 00 коп.)

2210

400,00 грн. (Чотириста грн. 00
коп.)

бакени) (44613) (бочка пластмасова)
ДК 016-2010 31.00.1 Меблі для
сидіння та їхні частини (33192)
(кушетка для медичного кабінету)
ДК 016-2010 32.30.1 Вироби спортивні
(37421) (м’ячі, спортивні мати, стіл
тенісний, шашки)
ДК 016-2010 32.91.1 Мітли та щітки
(39224) (віники, валики, щітки,
насадки для валиків, кість для
побілки)
ДК 016-2010 32.99.1 Убори наголовні
захисні; ручки для писання та олівці,
дошки, штемпелі для датування,
опечатування та нумерування; стрічки
до друкарських машинок, штемпельні
подушечки (30192, 39292 (ручки,
олівці, маркери, коректори, дошки
шкільні, перчатки)
ДК 016-2010 14.12.3 Одяг робочий,
інший (18114) (халати робочі)
ДК 016-2010 14.19.1 Одяг, дитячий,
спортивні костюми та інший одяг,
аксесуари та деталі одягу, трикотажні
(18.41.1) (шкільна форма, спортивна
форма, баскетбольна форма)
ДК 016-2010 58.14.1 Журнали та
періодичні видання (22213)(підписка
періодичних видань)
ДК 016-2010 58.19.1 Продукція
друкована, інша(2290) (комплекти
плакатів)
ДК 016-2010 19.20.2 Паливо рідинне
та газ; оливи мастильні (091)

2210

1658,24 грн. (Одна тисяча шістсот
п’ятдесят вісім грн. 24 коп.)

2210

18430,00 грн. (Вісімнадцять тисяч
чотириста тридцять грн. 00 коп.)

2210

13367,00 грн. (Тринадцять тисяч
триста шістдесят сім грн. 00 коп.)

2210

27229,00 грн.(Двадцять сім тисяч
двісті двадцять дев’ять грн. 00
коп.)

2210

975,00 грн. (Дев’ятсот сімдесят
п’ять грн. 00 коп.)
77480,00 грн. (Сімдесят сім тисяч
чотириста вісімдесят грн. 00 коп.)

2210

2210

4020,00 грн. (Чотири тисячі
двадцять грн. 00 коп.)

2210

1360,00 грн. (Одна тисяча триста
шістдесят грн. 00 коп.)

2210

3500,00 грн. (Три тисячі п’ятсот
грн. 00 коп.)

ДК 016-2010 27.22.2 (3143)
Акумулятори електричні та частини
до них(акумулятори)

1500,00 грн. (Одна тисяча п’ятсот
грн. 00 коп.)

ДК 016-2010 29.32.3 (34322) Частини
та приладдя до моторних
транспортних засобів, н. в. І.
У.(запасні частини, хрестовина)

2210

4000,00 грн. (Чотири тисячі грн.
00 коп.)

Разом

2210

ДК 016-2010 01.11.7 Овочі бобові
сушені( 15331) (горох)

2230

694565,99 грн. (Шістсот
дев’яносто чотири тисячі п’ятсот
шістдесят п’ять грн. 99 коп.)
4662,23 грн. (Чотири тисячі
шістсот шістдесят дві грн. 23
коп.)
49522,85 грн. (Сорок дев’ять
тисяч п’ятсот двадцять дві грн. 85
коп.)
8451,11 грн. (Вісім тисяч
чотириста п’ятдесят одна грн. 11

2230
ДК 016-2010 01.13.1 Овочі листкові
(032221) (капуста)
ДК 016-2010 01.13.3 Культури
овочеві плодоносні, інші (03221)

2230

Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року

(огірки, помідори)
ДК 016-2010 01.13.4 Овочі
коренеплідні, цибулинні та
бульбоплідні (03221) (цибуля, морква)
ДК 016-201001.13.5 Коренеплоди та
бульби їстівні з високим умістом
крохмалю та інуліну(03212)
(картопля)
ДК 016-2010 01.13.7 Буряки цукрові
та насіння цукрових буряків(03221)
(буряк)
ДК 016-2010 01.22.1 Плоди тропічних
і субтропічних культур(03 222)
(банани)
ДК 016-2010 01.23.1 Плоди
цитрусових культур(03222)
(апельсини, лимони)
ДК 016-2010 01.24.1 Яблука (03222)
(яблука)
ДК 016-2010 01.28.1 Прянощі
необроблені(03132) (лавровий лист)
ДК 016-2010 01.47.2 Яйця у шкарлупі
свіжі(03142) (яйця курячі)
ДК 016-2010 01.49.2 Продукція
тваринництва, інша(15831) (мед
натуральний)
ДК 016-2010 10.11.1 М'ясо великої
рогатої худоби, свиней, овець, кіз,
коней та інших тварин родини
конячих, свіже чи охолоджене
(15111,15113) (м’якоть свинини,
яловичини)
ДК 016-2010 10ГТ2.1 М'ясо свійської
птиці, свіже чи охолоджене (15112)
(філе куряче)
ДК 016-2010 10.13.1 Консерви та
готові страви з м'яса, м'ясних
субпродуктів чи крові (15131)
(сарделька, ковбаса варена)
ДК 016-2010 10.20.1 Продукція
рибна, свіжа, охолоджена чи
заморожена( 15221) (хек, минтай)
ДК 016-2010 10.20.2 Риба, оброблена
чи законсервована іншим способом;
ікра осетрових та замінники ікри
(15233) (оселедець)
ДК 016-2010 10.32.1 Соки фруктові та
овочеві(15321, 15322) (соки)
ДК 016-2010 10.39.1 Плоди та овочі,
оброблені та законсервовані, крім
картоплі( 15331) (квашені огірки,
томати, капуста, горошок, томатна
паста)
ДК 016-2010 10.39.2 Плоди й горіхи,
оброблені та законсервовані (15332)
(сухофрукти, родзинки, повідло)
ДК 016-2010 10.41.5 Олії рафіновані
(15421) (олія)

2230

2230

коп.)
43651,00 грн. (Сорок тири тисячі
шістсот п’ятдесят одна грн. 00
коп.)
81212,60 грн. (Вісімдесят одна
тисяча двісті дванадцять грн. 60
коп.)

2230

15512,00 грн. (П'ятнадцять тисяч
п’ятсот дванадцять грн. 00 коп.)

2230

3953,95 грн. (Три тисячі дев’ятсот
п’ятдесят три грн. 95 коп.)

2230

10861,84 грн. (Десять тисяч
вісімсот шістдесят одна грн. 84
коп.)
43591,80 грн. (Сорок три тисячі
п’ятсот дев’яносто одна грн. 80
коп.)
112,20 грн. (Сто дванадцять грн.
20 коп.)
77544,30 грн. (Сімдесят сім тисяч
п’ятсот сорок чотири грн. 30 коп.)
1109,52 грн. (Одна тисяча сто
дев’ять грн. 52 коп.)

2230

2230
2230
2230

2230

168579,64 грн. (Сто шістдесят
вісім тисяч п’ятсот сімдесят
дев’ять грн. 64 коп.)

2230

120742,23 грн. (Сто двадцять
тисяч сімсот сорок дві грн. 23
коп.)
61755,29 грн. (Шістдесят одна
тисяча сімсот п’ятдесят п’ять грн.
29 коп.)

2230

2230

2230

2230
2230

2230

2230

199491,63 грн. (Сто дев’яносто
дев’ять грн. чотириста дев’яносто
одна грн. 63 коп.)
5806,49 грн. (П’ять тисяч вісімсот
шість грн. 49 коп.)

35902,86 грн. (Тридцять п’ять
тисяч дев’ятсот дві грн. 86 коп.)
35764,00 грн. (Тридцять п’ять
тисяч сімсот шістдесят чотири
грн. 00 коп.)

31885,55 грн. (Тридцять одна
тисяча вісімсот вісімдесят п’ять
грн. 55 коп.)
25043,32 грн. (Двадцять п’ять
тисяч сорок три грн. 32 коп.)

ДК 016-2010 10.51.1 Молоко та
вершки, рідинні, оброблені (15511)
(молоко)
ДК 016-2010 10.51.3 Масло вершкове
та молочні пасти (15530) (масло
вершкове)
ДК 016-2010 10.51.4 Сир сичужний та
кисломолочний сир (15544, 15542)
(сир сичужний, сир кисломолочний)
ДК 016-2010 10.51.5 Продукти
молочні, інші (15551) (кефір, ряжанка,
сметана)
ДК 016-2010 10.61.2 Борошно
зернових і овочевих культур; їхні
суміші (15612) (борошно)
ДК 016-2010 10.61.3 Крупи, крупка,
гранули та інші продукти з зерна
зернових культур (15625, 15613,15614)
(крупа манна, пшенична, гречана,
вівсяна, ячмінна, пшоно, арнаутка,
рисова)
ДК 016-2010 10.62.1 Крохмалі і
крохмалепродукти; цукор і цукрові
сиропи, н. в. і. у. (15623) (крохмаль
картопляний)
ДК 016-2010 10.71.1 Вироби
хлібобулочні, кондитерські та
кулінарні, борошняні, нетривалого
зберігання (15811) (хліб пшеничний)
ДК 016-2010 10.72.1 Вироби
хлібобулочні, зниженої вологості, та
кондитерські, борошняні, тривалого
зберігання (15821) (вироби сухарні,
пряники житі:;, печиво чайне, вафлі)
ДК 016-2010 10.73.1 Макарони,
локшина, кускус і подібні борошняні
вироби (15851) (макаронні вироби)
ДК 016-2010 10.81.1 Цукор-сирець,
тростинний і очищений тростинний чи
буряковий цукор (15811) (сахароза);
меляса(цукор, ванільний цукор)
ДК 016-2010 10.82.2 Шоколад і
цукрові кондитерські вироби (15841)
(какао)
ДК 016-2010 10.83.1 Чай і кава,
оброблені(15862, 15863)(кавовий
напій, чай)
ДК 016-2010 10.84.3 Сіль харчова
(15872) (сіль)
ДК 016-2010 10.89.1 Супи, яйця,
дріжджі та інші харчові продукти;
екстракти та соки з м'яса, риби й
водяних безхребетних (15898)
(дріжджі)
ДК 016 -2010 20.14.3 Кислоти
монокарбонові жирні технічні;
кислоти карбонові та їхні солі (24323)
(лимонна кислота)
ДК 016-2010 01.13.1 Овочі листкові

2230

43542,27 грн. (Сорок три тисячі
п’ятсот сорок дві грн. 27 коп.)

2230

82969,32 грн. (Вісімдесят дві
тисячі дев’ятсот шістдесят
дев’ять грн. 32 коп.)
104530,13 грн. (Сто чотири тисячі
п’ятсот тридцять грн. 13 коп.)

2230

2230

47147,40 грн. (Сорок сім тисяч
сто сорок сім грн. 40 коп.)

2230

6653,97 грн. (Шість тисяч шістсот
п’ятдесят три грн. 97 коп.)

2230

26519,45 грн. (Двадцять шість
тисяч п’ятсот дев’ятнадцять грн.
45 коп.)

2230

1241,22 грн. (Одна тисяча двісті
сорок одна грн. 22 коп.)

2230

55439,04 грн. (П’ятдесят п’ять
тисяч чотириста тридцять дев’ять
грн. 04 коп.)

2230

3597,72 грн. (Три тисячі п’ятсот
дев’яносто сім грн. 72 коп.)

2230

6371,33 грн. (Шість тисяч триста
сімдесят одна грн. 33 коп.)

2230

28684,00 грн. (Двадцять вісім
тисяч шістсот вісімдесят чотири
грн. 00 коп.)

2230

2562,50 грн. (Дві тисячі п’ятсот
шістдесят дві грн. 50 коп.)

2230

6042,00 грн. (Шість тисяч сорок
дві грн. 00 коп.)

2230

684,24 грн. (Шістсот вісімдесят
чотири грн. 24 коп.)
1428,00 грн. (Одна тисяча
чотириста двадцять вісім грн. 00
коп.)

2230

2230

90,00 грн. (Дев’яносто грн. 00
коп.)

2230

51249,00 грн. (П’ятдесят одна

-

Згідно рішення 7

(032221) (капуста)

тисяча двісті сорок дев’ять грн.
00 коп.)

ДК 016-2010 01.13.4 Овочі
коренеплідні, цибулинні та
бульбоплідні (03221) (цибуля, морква)

2230

28172,20 грн. (Двадцять вісім
тисяч сто сімдесят дві грн. 20
коп.)

ДК 016-2010 01.13.5 Коренеплоди та
бульби їстівні з високим умістом
крохмалю та інуліну(03212)
(картопля)

2230

67185,95 грн. (Шістдесят сім
тисяч сто вісімдесят п’ять грн. 95
коп.)

ДК 016-2010 01.13.7 Буряки цукрові
та насіння цукрових буряків(03221)
(буряк)

2230

15672,80 грн. (П'ятнадцять тисяч
шістсот сімдесят дві грн. 80 коп.)

ДК 016-2010 01.24.1 Яблука (03222)
(яблука)

2230

20585,60 грн. (Двадцять тисяч
п’ятсот вісімдесят п’ять грн. 60
коп.)

ДК 016-2010 01.47.2 Яйця у шкарлупі
свіжі(03142) (яйця курячі)

2230

40147,20 грн. (Сорок тисяч сто
сорок сім грн. 20 коп.)

ДК 016-2010 10.11.1 М'ясо великої
рогатої худоби, свиней, овець, кіз,
коней та інших тварин родини
конячих, свіже чи охолоджене
(15111,15113) (м’якоть свинини,
яловичини)
ДК 016-2010 10.12.1 М'ясо свійської
птиці, свіже чи охолоджене (15112)
(філе куряче)

2230

132773,37 грн. (Сто тридцять дві
тисячі сімсот сімдесят три грн. 37
коп.)

2230

158260,25 грн. (Сто п’ятдесят
вісім тисяч двісті шістдесят грн.
25 коп.)

ДК 016-2010 10.13.1 Консерви та
готові страви з м'яса, м'ясних
субпродуктів чи крові (15131)
(сарделька, ковбаса варена)

2230

75012,84 грн. (Сімдесят п’ять
тисяч дванадцять грн. 84 коп.)

ДК 016-2010 10.20.1 Продукція
рибна, свіжа, охолоджена чи
заморожена( 15221) (хек, минтай)

2230

148842,03 грн. (Сто сорок вісім
тисяч вісімсот сорок дві грн. 03
коп.)

ДК 016-2010 10.32.1 Соки фруктові та
овочеві(15321, 15322) (соки)

2230

65640,93 грн. (Шістдесят п’ять
тисяч шістсот сорок грн. 93 коп.)

ДК 016-2010 10.39.2 Плоди й горіхи,
оброблені та законсервовані (15332)
(сухофрукти, родзинки, повидло)

2230

22055,80 грн. (Двадцять дві
тисячі п’ятдесят п’ять грн. 80
коп.)

сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ в і д
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року

ДК 016-2010 10.41.5 Олії рафіновані
(15421) (олія)

2230

24443,48 грн. (Двадцять чотири
тисячі чотириста сорок три грн.
48 коп.)

ДК 016-2010 10.51.3 Масло вершкове
та молочні пасти (15530) (масло
вершкове)

2230

55582,80 грн. (П’ятдесят п’ять
тисяч п’ятсот вісімдесят дві грн.
80 коп.)

ДК 016-2010 10.51.4 Сир сичужний та
кисломолочний сир (15544, 15542)
(сир сичужний, сир кисломолочний)

2230

75767,65 грн. (Сімдесят п’ять
тисяч сімсот шістдесят сім грн. 65
коп.)

ДК 016-2010 10.51.5 Продукти
молочні, інші (15551) (кефір, ряжанка,
сметана)

2230

43771,60 грн. (Сорок три тисячі
сімсот сімдесят одна грн. 60 коп.)

ДК 016-10 10.61.2 Борошно зернових і
овочевих культур; їхні суміші (15612)
(борошно)

2230

1109,70 грн. (Одна тисяча сто
дев’ять грн. 70 коп.)

ДК 016-2010 10.61.3 Крупи, крупка,
гранули та інші продукти з зерна
зернових культур (15625, 15613,15614)
(крупа манна, пшенична, гречана,
вівсяна, ячмінна, пшоно, арнаутка,
рисова)
ДК 016-2010 10.71.1 Вироби
хлібобулочні, кондитерські та
кулінарні, бооошняні, нетривалого
зберігання (15811) (хліб пшеничний)

2230

22822,24 грн. (Двадцять дві
тисячі вісімсот двадцять дві грн.
24 коп.)

2230

46120,20 грн. (Сорок шість тисяч
сто двадцять грн. 20 коп.)

ДК 016-2010 10.73.1 Макарони,
локшина, кускус і подібні борошняні
вироби (15851) (макаронні вироби)

2230

19375,36 грн. (Дев’ятнадцять
тисяч триста сімдесят п’ять грн.
36 коп.)

ДК 016-2010 10.81.1 Цукор-сирець,
тростинний і очищений тростинний чи
буряковий цукор (15811) (сахароза);
меляса(цукор, ванільний цукор)

2230

36474,00 грн. (Тридцять шість
тисяч чотириста сімдесят чотири
грн. 00 коп.)

ДК 016-2010 10.83.1 Чай і кава,
оброблені(15862, 15863)(кавовий
напій, чай)

2230

2106,00 грн. (Дві тисячі сто шість
грн. 00 коп.)

ДК 016-2010 10.84.3 Сіль харчова
(15872) (сіль)

2230

1029,28 грн. (Одна тисяча
двадцять дев’ять тисяч 28 коп.)

ДК 016-2010 01.13.3 Культури
овочеві плодоносні, інші (03221)
(огірки, помідори)

2230

35000,00 грн. (Тридцять п’ять
тисяч грн. 00 коп.)

Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від

15.03.2016 року
Разом

2230

ДК 016-2010 21.20.1 Ліки (3360)(ліки)

2220

ДК 016-2010 ДК 016-2010 20.20.1
Засоби дезінфекційні(24455)
Разом

2220

ДК 016-2010 33.13.1 Ремонтування та
технічне обслуговування
електронного й оптичного
устаткування (50313)(заправка
картриджів)
ДК 016-2010 86.90.1 Послуги у сфері
охорони здоров'я, інші
(85111 )(бактеріологічний аналіз води)
ДК 016-2010 65.12.9 Послуги щодо
страхування, не пов’язані зі
страхуванням життя, інші
(66516)(страхування відповідальності
водія)

2240

2220

2631859,28 грн. (Два мільйони
шістсот тридцять одна тисяча
вісімсот п’ятдесят дев’ять грн. 28
коп.)
15000,00 грн. (П'ятнадцять тисяч
грн. 00 коп.)
28000,00 грн. (Двадцять вісім
тисяч грн. 00 коп.)
43000,00 грн. (Сорок тири тисячі
грн. 00 коп.)
37450,00 грн. (Тридцять сім тисяч
чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.)

2240

3200,00 грн. (Три тисячі двісті
грн. 00 коп.)

2240

1480,00 грн. (Одна тисяча
чотириста вісімдесят грн. 00 коп.)

ДК 016-2010 65.12.2 Послуги щодо
страхування автотранспорту(66514)
ДК 016-2010 45.20.1 Технічне
обслуговування та ремонтування
автомобілів і маловантажних
автотранспортних засобів
(50112)(діагностика, сервісне
обслуговування, техогляд)
ДК 016-2010 81.29.1 (9067) Послуги
щодо очищування, інші (дератизація)
ДК 016-2010 38.11.1 Збирання
безпечних відходів, придатних для
вторинного використовування (90511)
(вивіз ТПВ)
ДК 016-2010 37.00.1 Послуги
каналізаційні (90513) (послуги з
вивезення та розміщення рідких
нечистот з вигрібних ям)

2240

9400,00 грн. (Дев’ять тисяч
чотириста грн. 00 коп.)
8450,00 грн. (Вісім тисяч
чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.)

2240

106500,00 грн. (Сто шість тисяч
п’ятсот грн. 00 коп.)

ДК 016-2010 95.11.1 Ремонтування
комп’ютерів і периферійного
устаткування (50313, 50312) (ремонт
комп’ютера, ремонт картриджів)
ДК 016-2010 62.02.2 Послуги щодо
консультування стосовно систем і
програмного забезпечення (72212)
(супровід програмного продукту 1 С
«Підприємство»)
ДК 016-2010 61.10.1 Послуги щодо
передавання даних і повідомлень
(6421) (тел.зв’язок)
ДК 016-2010 53.10.1 Послуги поштові
у межах зобов’язання щодо надання
універсальних послуг (64114)(поштові
послуги)

2240

34600,00 грн. (Тридцять чотири
тисячі шістсот грн. 00 коп.)

2240

49560,00 грн. (Сорок дев’ять
тисяч п’ятсот шістдесят грн. 00
коп.)

2240

20330,00 грн. (Двадцять тисяч
триста тридцять грн. 00 коп.)

2240

1100,00 грн. (Одна тисяча сто
грн. 00 коп.)

2240

2240
2240

16550,00 грн. (Шістнадцять тисяч
п’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп.)
10000,00 грн. (Десять тисяч грн.
00 коп.)

....

ДК 016-2010 61.10.4 Послуги зв’язку
Інтернетом проводовими мережами
(7241)(підключеня до інтернату,
робота в інтернеті)
ДК 016-2010 64.19.3 Послуги щодо
грошового посередництва, інші, н. в. і.
у.(6611) (касове обслуговування)
ДК 016-2010 81.22.1 Послуги щодо
очищування промислових
об'єктів(90915) (перевірка димових та
вентиляційних каналів)
ДК 016-2010 63.91.1 Послуги
інформаційних агентств (64216)
(послуги доступу та використання
сервісу «Кабінет замовника» на вебпорталі Уповноваженого органу з
питань державних закупівель для
оприлюднення інформації відповідно
до Закону України «Про здійснення
державних закупівель»)
ДК 016-2010 52.10.1 Послуги щодо
складування та зберігання (63120)
(сортування та зберігання
підручників)
ДК 016-2010 33.13.1 Ремонтування та
технічне обслуговування
електронного й оптичного
устатковання (50532)(технічна
перевірка обліку електропостачання,
технічне обслуговування
електрообладнання)
ДК 016-2010 71.20.1 Послуги щодо
технічного випробовування й
аналізування (7Д356, 50531,50411)
(вимірювання контурів заземлення,
перевірка газових сигналізаторів,
перевірка манометрів і термометрів,
повірка газових лічильників та
режимних карт)
ДК 016-2010 33.12.1 Ремонтування та
технічне обслуговування машин
загальної призначеності(50531)
(послуги з обслуговування газових
котелень)
ДК 016-2010 80.20.1 Послуги систем
безпеки (50413) (технічне
обслуговування пожежної
сигналізації)
ДК 016-2010 49.41.1 Перевезення
вантажів дорожніми транспортними
засобами (6018) (підвіз води)
Код ДСТУ ДБН А 2.2-3:2014
Поточний ремонт в Багатянській ЗОШ
(поточний ремонт водопроводу,
поточний ремонт каналізації,
поточний ремонт електропроводки)
Код ДСТУ ДБН А 2.2-3:2014
Поточний ремонт в Бросківській
ЗОШ (поточний ремонт
водопроводу,поточний ремонт ШРП

2240

29790,00 грн. (Двадцять дев’ять
тисяч сімсот дев’яносто грн. 00
коп.)

2240

68000,00 грн. (Шістдесят вісім
тисяч грн. 00 коп.)

2240

5400,00 грн. (П’ять тисяч
чотириста грн. 00 коп.)

2240

1080,00 грн. (Одна тисяча
вісімдесят грн. 00 коп.)

2240

38160,00 грн. (Тридцять вісім
тисяч сто шістдесят грн. 00 коп.)

2240

17650,00 грн. (Сімнадцять тисяч
шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.)

2240

50522,00 грн. (П’ятдесят тисяч
п’ятсот двадцять дві грн.)

2240

46000,00 грн. (Сорок шість тисяч
грн. 00 коп.)

2240

7200,00 грн. (Сім тисяч двісті грн.
00 коп.)

2240

7000,00 грн. (Сім тисяч грн. 00
коп.)

2240

31000,00 грн. (Тридцять одна
тисяча грн. 00 коп.)

2240

15178,00 грн.(П'ятнадцять тисяч
сто сімдесят вісім грн.)

природна(41120) (відшкодування
витрат на комунальні послуги за
водопостачання та водовідведення)
ДК 016-2010 35.11.1 Енергія
електрична (09310) (відшкодування
комунальних послуг за спожиту
електричну енергію)
ДК 016-2010 35.22.1 Розподіляння
газоподібного палива трубопроводами
(6521 Розподіл газу) (послуги з
розподілу газу)
ДК 016-2010 06.20.1 Газ природний,
скраплений або в газоподібному стані
(09123) (відшкодування комунальних
послуг за спожитий природний газ)
ДК 016-2010 49.41.1 Перевезення
вантажів дорожніми транспортними
засобами (6018)(перевезення вугілля)
ДК 016-2010 52.24.1 Послуги щодо
транспортного обробляння вантажів
(навантаження та розвантаження
вугілля)
ДК 016-2010 02.20.1 Деревина
необроблена (09111)(дрова)
Разом

дев’ятсот вісімдесят грн. 00 коп.)

2273

131262,92 грн. (Сто тридцять
одна тисяча двісті шістдесят дві
грн. 92 коп.)

2274

52222,85 грн. (П’ятдесят дві
тисячі двісті двадцять дві грн. 85
коп.)

2274

528280,00 грн. (П’ятсот двадцять
вісім тисяч двісті вісімдесят грн.
00 коп.)

2275

164390,00 грн. (Сто шістдесят
чотири тисячі триста дев’яносто
грн. 00 коп.)
64100,00 грн. (Шістдесят чотири
тисячі сто грн. 00 коп.)

2275

2275
2275

91000,00 грн. (Дев’яносто одна
тисяча грн. 00 коп.)
319490,00 грн. (Триста
дев’ятнадцять тисяч чотириста
дев’яносто грн. 00 коп.)
42980,00 грн. (Сорок дві тисячі
дев’ятсот вісімдесят грн. 00 коп.)

ДК 016-2010 85.59.1 Послуги
освітянські, інші, н. в. і. у.(8051)
(професійна освіта)
ДК 016-2010 58.11.1. Книжки
друковані (22110) (підручники для
дітей)

2282

3110

126800,00 грн. (Сто двадцять
шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

Разом

3110

Код ДСТУ ДБН А 2.2-3:2014
Капітальний ремонт в Кислицькій
ЗОШ (капітальний ремонт котельні)

3132

126800,00 грн. (Сто двадцять
шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.)
70000,00 грн. (Сімдесят тисяч
грн. 00 коп.)

Код ДСТУ ДБН А 2 2-3:2014
Капітальний ремонт в Матроському
НВК (капітальний ремонт котельні)

3132

210000,00 грн. (Двісті десять
тисяч грн. 00 коп.)

Код ДСТУ ДБН А 2.2-3:2014
Капітальний ремонт в Озернянській
ЗОШ (капітальний ремонт даху)

3132

130000,00 грн. (Сто тридцять
тисяч грн. 00 коп.)

Код ДСТУ ДБН А 2.2-3:2014
Капітальний ремонт в Саф'янській
ЗОШ (капітальний ремонт даху)

3132

140000,00 грн. (Сто сорок тисяч
грн. 00 коп.)

Код ДСТУ ДБН А 2.2-3:2014
Капітальний ремонт в

3132

400000,00 грн. (Чотириста тисяч
грн. 00 коп.)

Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-VII від
15.03.2016 року

Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської

Першотравневській ЗОШ
(капітальний ремонт котельні)
Код ДСТУ ДБН А 2.2-3:2014
Капітальний ремонт в Бросківській
ЗОШ (капітальний ремонт даху)

3132

356800,00 грн. (Триста п’ятдесят
шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

Разом

3132

1306800,00 грн. (Один мільйон
триста шість тисяч вісімсот грн.
00 коп.)
6763292,12 грн. (Шість мільйонів
сімсот шістдесят три тисячі двісті
дев’яносто дві грн. 12 коп.)

РАЗОМ

Затверджений рішенням комітету з конкурсних

Голова комітету з конкурсних торгів

районної ради
№89-VII від
15.03.2016 року
Згідно рішення 7
сесії Ізмаїльської
районної ради
№89-УІІ від
15.03.2016 року
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Т.Г.Якименко

