Додаток до річного плану закупівель
на 2016 рік (зі змінами)
Дніпродзержинське регіональне управління водних ресурсів
ЄДРПОУ 05510160

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

1

2

ДК 016-2010" 13.94.1 Мотузки ,канати , шпагат ( крім відходів) ( набивка
сальникова)
(ДК 021:2015" 39540000-9 Вироби різні з мотузки , канату); (сальникова набивка)

Очікувана вартість предмета закупівлі (в

т. ч. ПДВ), Процедура

грн

закупівлі

3

4

Орієнетований
початок проведення
процедури закупівлі

Примітка

5

6

2210

3 385, 00

три тисячи трис. сімдесят п'ять

травень 2016

2210

2 070, 00

дві тис. сімдесят

грудень2016

2210

1 360, 00

одна тис. триста шістдесят

квітень 2016

2210

234, 00

двісті тридцять чотири

березень 2016

2210

942, 00

дев'ятсотсорок дві

березень 2016

2210

26 567, 00

двадцять шість тис. п'ятсот шістдесят
сім

у т. числі:
ДК 016-2010" 19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливи мастильні (бензин А-95, А-92)
(ДК 021:2015" 09132000-3 бензин); (бензин А-95, А-92)

2210

18 240, 00

вісімнадцять тис. двісті сорок

ДК 016-2010" 19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливи мастильні (дизельне паливо)
(ДК 021:2015" 09134200-9 - дизельне паливо); (дизельне паливо)

2210

6 252, 00

шість тис. двісті п'ятдесят дві

2210

400, 00

2210

1 675, 00

2210

100, 00

Сто

серпень 2016

2210

3600, 00

три тис. шістсот

грудень 2016

2210

870, 00

вісімсот сімдесят

червень 2016

2210

80, 00

вісімдесят

серпень 2016

2210

1 820, 00

одна тис. вісімсот двадцять

серпень 2016

ДК 016-2010" 14.12,1 Одяг робочий чоловічий (костюми х/б )
(ДК 021:2015" 1813000-9 робочий одяг спеціальний );(костюми х/б )
ДК 016-2010" 14.12.3 Одяг робочий інший (рукавиці робочі )
( ДК021:2015" 18141000-9 робочі рукавиці); (рукавиці робочі )
Дк 016:2010" 17.23.1 Вироби концелярські , паперові ( конверти )
( ДК 021:2015"30199230-1 конверти); ( конверти)
ДК 016-2010" 17.23.1Вироби концелярські , паперові (папір листовий А-4) )
( ДК 021:2015" 30197630 - 1 папір для друку); (папір листовий А-4)
ДК 016-2010" 19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливи мастильні ( бензин, ДП,оливи
моторні )
(ДК 021:2015" 09100000-0 Паливо)

ДК 016-2010" 19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливи мастильні (мастило моторне)
(ДК 021:2015" 09211000-1 -мастильні засоби); (мастило моторне)
ДК 016-2010" 19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливи мастильні (турбинні оливи)
(ДК 021:2015" 09211300-4 турбинні оливи ); (турбинні оливи)
ДК 016-2010" 20.30.1. Фарби та лаки на основі полімерів (фарби )
(ДК 021:2015" 44810000-1 Фарби); (фарби )
ДК 016-2010" 20.41.3.Мило, засоби мийні ( мило господарське)
(ДК 021:2015" 33711900-6 мило); ( мило господарське)
ДК 016-2010" 22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми
(перчатки диелектричні, комбинізон захисний)
(ДК 021:2015" 18143000-3- Захисне спорядження); (перчатки диелектричні, комбинізон
захисний)
ДК 016-2010" 23.51.1. Цемент
(ДК 021:2015" 44111200-3 цемент )
ДК 016-2010" 23.99.1. Вироби мінеральні неметалеві інші ( руберойд)
(ДК 021:2015" 44112500-3- покрівельні матеріали); (руберойд )

січень 2016

чотириста
одна тис. шістсот сімдесят п'ять

1
ДК 016-2010" 26.51.63-70.00 Лічильники, подання чі вироблення електроенергії
(лічильник елекроенергії 3-х фазний)
(ДК 021:2015" 38554000-3 лічильник елекроенергії); (лічильник елекроенергії 3-х
ДК 016-2010" 27.20.21. Акумулятори свинцеві для запуску поршневих двигунів
(акумулятори свинцеві- кислотні)
(ДК 021:2015" 31431000-6 акумулятори свинцеві); ( акумулятори свинцеві- кислотні )
ДК 016-2010" 27.40.1 Лампи розжарювання (лампи електричні)
(ДК 021:2015" 31519000-8 лампи розжарення); (лампи електричні)
ДК 016-2010" 25.73.1. Інструменти ручні для використання в сільському господарстві
(коси)
(ДК 021:2015" 44512000-2 Ручні інструменти різні); ( коси)
ДК 016-2010" 28.11.4. Запчастини до вантажних транспортних засобів, фургонів та
легкових автомобілів (фільтри)
(ДК 021:2015"34330000-9 Запчастини до вантажних транспортних засобів, фургонів та
легкових автомобілів); (фільтри)

3

2

4

5

2210

1 650, 00

одна тис. шістсот п' ятдесят

2210

1 700, 00

одна тис. сімсот

липень 2016

2210

1 000, 00

одна тис.

січень 2016

2210

1 742, 00

одна тис. сімсот чорок дві

червень 2016

2210

180, 00

сто вісімдесят

вересень 2016

Разом 2210

березень 2016

47300,00

ДК 016-2010" 38.11.6. Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів
(вивезення ТПВ)
(ДК 021:2015" 90512000-9 Послуги з перевезення сміття); ( вивезення ТПВ)

2240

365, 00

триста шістдесят п'ять

січень 2016

ДК 016-2010" 38.21.2.Розміщування безпечних відходів ( послуги зрозміщування ТПВ)
(ДК 021:2015" 90513000-6 Послуги з поводження із безпечними сміттям і відходами та
їх утилізація ( послуги з розміщування ТПВ)

2240

86, 00

вісімдесят шість

січень 2016

2240

3 357, 00

три тис. триста п'ятдесят сім

січень 2016

2240

650, 00

шістсот п'ятдесят

січень 2016

2240

900, 00

дев'ятсот

лютий 2016

2240

1 788, 00

одна тис. сімсот вісемдесят вісім

2240

5 660, 00

п'ять тис. шістсот шістдесят

січень 2016

2240

1 440, 00

одна тис. чотириста сорок

січень 2016

2240

800, 00

вісімсот

квітень 2016

2240

684, 00

шість тис. вісімсот чотири

серпень 2016

ДК 016-2010" 53.20.1. Послуги поштові та кур'єрські інші ( поштові відправлення)
(ДК 021:2015" 64100000-7 Послуги поштові і кур'єрські); ( поштові відправлення)
ДК 016-2010" 53.10.14.Послуги поштових відділків (послуги абонскриньки )
(ДК 021:2015" 64115000-5 оренда поштових скриньок); (абонскринька)
ДК 016-2010" 61.10.4. Послуги зв'язку інтернетом проводовими мережами (посуги
інтернет)
(ДК 021:2015" 72400000-4 Іетернет послуги); ( послуги інтернет)
ДК 016-2010" 61.10.4. Послуги зв'язку інтернетом проводовими мережами
(підключення до мережі інтернет)
(ДК 021:2015" 72400000-4 Іетернет послуги); (підключення до мережі інтернет)
ДК 016-2010" 61.10.11.Послуги стаціонарного телефоного зв'зку (доступ і користування)
(ДК 021:2015" 64210000-1 Послуги телефоного зв'язку і передавання данних);
(абонплата , міжміські розмови)
ДК 016-2010" 61.90.1.Послуги телекомунікаційні інші ( абонплата за радіо)
(ДК 021:2015" 64228200-2 Послуги з транслювання радіомовлення); ( абонплата за
радіо)
ДК 016-2010" 62.02.2. Послуги щодо консультування щодо систем і програмного
забезпечення ( "Парус")
(ДК 021:2015" 72200000-7 Послуги з програмування та послугт консультативні щодо
програмного забезпечення); ( "Парус" )
ДК 016-2010" 62.02.2. Послуги щодо консультування щодо систем і програмного
забезпечення ("Ключи ЕЦП")
(ДК 021:2015"
72200000-7 Послуги з програмування та послугт консультативні
щодо програмного забезпечення); ("Ключи ЕЦП" )

листопад 2016

6

ДК 016-2010" 65. 12. 2. Послуги щодо страхування автотранспорту (страхування
цивільної відповідальності транспортних засобів)
(ДК 021:2015" 66516000-0 Послуги страхування цивільної відповідальності);
(страхування цивільної відповідальності транспортних засобів)

1
ДК 016-2010" 71.20.1.Послуги щодо технічного випробування й аналізування (повірка
приладів)
(ДК 021:2015" 71600000-4 Послуги з технічного випробування аналізування та
консультування); (повірка приладів)
ДК 016-2010" 71.20.1.Послуги щодо технічного випробування й аналізування (ЧТО
ел.талів, автокрана)
(ДК 021:2015" 71600000-4 Послуги з технічного випробування аналізування та
консультування ); (ЧТО ел.талів, автокрана)
ДК 016-2010" 71.20.1.Послуги щодо технічного випробування й аналізування (атестація
робочого місця)
(ДК 021:2015" 71600000-4 Послуги з технічного випробування аналізування та
консультування); (атестація робочого місця)
ДК 016-2010" 95.11.1. Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування
(перезарядка і ремонт картриджів)
(ДК 021:2015" 50313000-2- ТО і ремонт ком'ютерної, розмножувальної техніки);
(перезарядка і ремонт картриджів)
ДК 016-2010" 71.20.14. Послуги щодо технічного інспектування дорожньотранспортних
засобів (дослідження т/з документів та їх супроводження; зняття з обліку автомобіля;
діагностика)
(ДК 021:2015" 71630000-3 - Послуги з технічного обліку та випробувань); (дослідження
т/з документів та їх супроводження; зняття з обліку автомобіля; діагностика)
ДК 016-2010" 74.90.20. Послуги професійні ( страховий фонд документації)
(ДК 021:2015" 72910000-2 Послуги з резервного копіювання); ( страховий фонд
документації)

2240

4 487, 00

чотири тис. чотириста вісімдесят сім

3

2

травень 2016

4

5

2240

11 336, 00

одинадцять тис. триста тридцять
шість

січень 2016

2240

6 044, 00

шість тис. сорок чотири

квітень 2016

2240

240, 00

двісті сорок

червень 2016

2240

1 890, 00

одна тис. вісімсот дев'яносто

квітень 2016

2240

326, 00

триста двадцять шість

квітень 2016

2240

3 947, 00

три тис. дев'ятьсот сорок сім

травень 2016

Разом 2240
44000,00
ДК 016-2010" 36.00.11. Оброблення та розподілення води трубопроводами
(ДК 021:2015" (65100000-4 Послуги з розподілення води та пов'язані послуги );
(послуги з водопостачання , водовідведення)
ДК 016-2010" 74.90.2. Послуги професійні, технічні та комерційні інші
(ДК 021:2015" 80510000-2 Послуги з навчання спеціалістів); (послуги з навчання
спеціалістів)

2272

6 500, 00

шість тис. п'ятсот

2282

3 000, 00

три тис.

січень 2016
березень 2016
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Голова комітету з конкурсних торгів

В.Муканов

Секрктар комітету з конкурсних торгів

В.Корженко

6

