22.11.14-00.00
19.20.26-00.00
22.19.73-45.00
27.20.21-00.00
29.32.30-90.00

19.20.21-00.00
19.20.21-10.00
19.20.29-00.00
16.21.13-13.00
22.29.26-10.00

16.10.10-32.00
20.30.11-50.00

23.20.13-00.00

25.94.11-57.00
25.93.15-10.00

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Маневицький професійний ліцей код ЄДРПОУ 03066494
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Код
КЕКВ
Очікувана
(ДЛЯ
вартість
Предмет закупівлі
бюджет
предмета
них
закупівлі
коштів)
2
1
3
2210
Шини до сільськогосподарських машин; шини пневматичні
6000,00
гумові нові, інші
Вали карданні
2210
2000,00
Вироби гумометалеві до тракторів і автотранспортних засобів
2210
1400,00
2210
Акумулятори свинцеві для запуску поршневих двигунів
1600,00
Частини та приладдя, інші, н. в. і. у., до транспортних засобів
2210
10163,00
підкатегорій 29.10.21, 29.10.22, 29.10.23, 29.10.24, 29.10.30 та
категорій 29.10.4, 29.10.5; їхні частини
2210
Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин
40000,00
(А92,95)
Дизельне паливо
2210
20000,00
2210
Оливи мінеральні, мастильні; важкі дистиляти, н. в. і. у.
2000,00
2210
9500,00
Плити деревностружкові, з деревини
2210
Фурнітура для меблів, корпусів автомобілів або подібні
6000,00
вироби з пластмас
2210
Деревина хвойних порід, розпиляна чи розколота вздовж,
9500,00
розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм,
яка має торцеві з'єднання чи шліфована
Фарби та лаки на основі акрилових і ванілових полімерів,
2210
4000,00
дисперговані чи розчинені у водному середовищі (зокрема та
політури)
Цементи, будівельні розчини, бетони та інші подібні суміші
2210
9000,00
вогнетривкі, н. в. і. у.
Гаки та кільця з Гвинтами із заліза чи сталі
Електроди з покривом для електродугового зварювання з

2210
2210

1000,00
1500,00

ГІроцеду
ра

закупівлі
4

Орієнтовни
й початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

5

6

кредиторська
заборгованість
2014 року

кредиторська
заборгованість
2014 року

22.29.24-00.00
27.33.13-00.00
14.12.30
28.29.22-10.00
20.41.32-70.00

23.42.10-30.00
22.29.26-10.00
25.93.14-80.00
22.29.25-00.00

58.14.12-00.00
17.23.13-13.00
25.73.30-13.00
28.49.12-35.00
28.49.12-33.00
25.73.40-69.00
25.73.60-45.00
25.73.30-73.00
28.24.11-17.00

недорогоцінних металів
Частини и. в. і. у. до ламп і освітлювальної апаратури,
світлових вивісок і подібних виробів з пластмас
Вили штепсельні, розетки та інша апаратура для комутації чи
захисту електричних кіл, н. в. і. у.
Одяг робочий, інший
Вогнегасники
Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом або без умісту
мила, не розфасовані для роздрібної торгівлі (зокрема
допоміжні мийні засоби), крім тих, що їх використовують як
мило, та поверхнево-активних засобів
Раковини, умивальники, ванни та інші санітарно-технічні
керамічні вироби, н. в. і. у.
Фурнітура для меблів, корпусів автомобілів або подібні
вироби з пластмас
Цвяхи, цвяхи оббивні, креслярські кнопки, скоби та подібні
вироби, інші
Приладдя канцелярське або шкільне приладдя

Журнали та періодичні видання загально-комерційні,
професійні та академічні, друковані
Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків
ордерів і квитанцій, паперові чи картонні
Напилки, рашпілі й подібні інструменти (крім пробійників і
напилків до верстатів)
Пила дискова для оброблення дерева, пробки, кістки, твердої
гуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів
Пила стрічкова для оброблення дерева, пробки, кістки,
твердої гуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів
Фрези (крім призначення для оброблення металу)
Ножі та різальні пластини до деревообробних машин або
механізмів
Інструменти для мулярів, формувальників, бетонярів,
штукатурів і малярів, інші
Дрилі ручні електромеханічні всіх типів (крім тих, які
працюють без зовнішнього джерела живлення.

2210

1500,00

2210

4000,00

2210
2210
2210

3000,00
1500,00
2000,00

2210

4000,00

2210

2000,00

2210

1000,00

2210

3000,00

2210

2000,00

2210

4000,00

2210

3500,00

2210

1200,00

2210

600,00

2210
2210

1000,00
900,00

2210

7000,00

2210

700,00

кредиторська
заборгованість
2014 року

27.51.21-90.00
24.32.20-20.00
25.73.10-10.00
28.14.12-33.00
22.21.21-55.00
82.19.13-00.00

21.20.11-30.00

21.20.13-10.00
21.20.13-80.00
32.50.13-40.00

59.29.20-00.00

10.51.11-48.00

61.10.11-00.00
38.11.11-00.00

електропневматичних)
Прилади електромеханічні, інші
Листи та смуги зі сталі, покриті зануренням в розплавлений
метал, завширшки менше ніж 600 мм
Лопати штикові та совкові
Крани змішувальні до раковин, ванн, біде, резервуарів на воду
та до подібних пристроїв (крім до редукційних, зворотних,
запобіжних чи випускних клапанів або до маслогідравлічних
чи пневматичних силових трансмісій)
Труби, трубки та шланги жорсткі з полімерів пропілену
Послуги щодо оформлювання документів та інші
спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги
Загальна сума по КЕКВ 2210
Ліки, з умістом пеніциліну або похідних цих препаратів, які
мають структуру пеніцилінової кислоти, або стрептоміцини
чи їх похідні, терапевтичної чи профілактичної призначеності,
не розфасовані для роздрібної торгівлі
Ліки, з умістом алкалоїдів або їхніх похідних, не розфасовані
для роздрібної торгівлі
Ліки, інші, зі змішаних чи незмішаних препаратів,
розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. у.
Термометри медичні чи ветеринарні, рідинні,
безпосереднього зчитування (крім поєднаних з іншими
інструментами)
Загальна сума по КЕКВ 2220
Послуги їдалень
Компенсація по харчуванню дітям-сиротам
Молоко з умістом жиру більше ніж 1 мас. %, але не більше від
6 мас. %, неконцентроване, без додання цукру чи інших
підсолоджувачів, у первинних пакованнях з чистим умістом
більше ніж 2 л
Загальна сума по КЕКВ 2230
Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і
користування
Збирання комунальних безпечних відходів, придатних для
вторинного використовування

2210
2210

600,00
2500,00

2210
2210

500,00
1500,00

2210
2210

2000,00
29000,00

2220

202663,00
1200,00

2220

1100,00

2220

1100,00

2220

500,00

2230
2230
2230

3900,00
90000,00
118300,00
4000,00

2240

212300,00
10000,00

2240

4040,00

81.29.11-00.00

Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників

65.12.29-00.00

Послуги щодо страхування автотранспорту, інші

95.11.10-00.00

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування

33.17.19-00.00

Послуги щодо ремонтування та технічного обслуговування
інших транспортних засобів і устаткування, н. в. і. у.

37.00.11-00.00

Загальна сума по КЕКВ 2240
Видаляння та обробляння стічних вод
Загальна сума по КЕКВ 2272

2240

1560,00

2240
2240

3000,00
2000,00

2240

3000,00

2272

23600,00
65100,00
65100,00

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.03.2015р. № 5.

А.Г. Гарчев

Голова комітету з конкурсних торгів

(ініціали та прізвище)

М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів
(підпис)

(ініціали та прізвище)

кредиторська
заборгованість
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кредиторська
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2014 року
кредиторська
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2014 року

