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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, 

 ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2015 рік 

 

Дніпродзержинський енергетичний технікум, код ЄДРПОУ 00129337 
(найменування замовника, код ЄДРПОУ) 

 
Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ  

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтований 

початок проведення 

процедури закупівлі 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

58.19.19-00.00 Продукція друкована, інша 2282(2210) 1500,00 грн.(одна тисяча  п’ятсот 

грн.) з ПДВ 

 

   

84.11.19-00.00  

Послуги загальнодержавного характеру, інші 
 

2282(2800) 5300,00 грн. (п’ять тисяч триста 

грн.) з ПДВ 

   

85.59.19-00.00  

 
Послуги освітянські, н. в. і. у. 

 

2282(2282) 2000,00 грн.(дві тисячі грн.) з 

ПДВ 

 

   

36.00.20-00.00   
Обробляння та розподіляння 

води трубопроводами 
 

2282(2272) 12674,00 грн.(дванадцять тисяч 

шістсот сімдесят чотири грн.) з 

ПДВ 

   

37.00.11-00.00 Видаляння та обробляння стічних 

вод 

2282(2272) 12674,00 грн.(дванадцять тисяч 

шістсот сімдесят чотири грн.) з 

ПДВ 

   

35.11.10-00.00 Енергія електрична 2282(2273) 119800,00 грн.(сто дев’ятнадцять 

тисяч  вісімсот грн.) з ПДВ 

   

35.21.10-00.00 Газ кам'яновугільний, водяний, 

генераторний і подібні види газів, крім нафтових 

газів 

2282(2274) 2000,00 грн (дві тисячі грн.) з 

ПДВ 

   

82.20.10-00.00 Послуги телефонних інформаційних 

центрів 

2282(2240) 9750,00 грн. (дев’ять тисяч 

сімсот п’ятдесят  грн..) з ПДВ 

   

62.01.29-00.00 Оригінали програмного 

забезпечення, інші 

2282(2240) 5000,00 грн. (п’ять тисяч грн.) з 

ПДВ 

   

53.20.19-00.00 Послуги поштові та кур'єрські, інші, 

н. в. і. у. 

2282(2240) 1000,00 грн (одна тисяча грн.) з 

ПДВ 

   



95.11.10-00.00 Ремонтування комп'ютерів і 

периферійного устатковання 

2282(2240) 1500,00 грн (одна тисяча п’ятсот 

грн.) з ПДВ 

   

81.29.11-00.00 Послуги щодо дезінфікування та 

винищування шкідників 

2282(2240) 3186,72 грн. (три тисячі сто 

вісімдесят шість  грн. 72 коп.) з 

ПДВ 

   

84.25.11-00.00 Послуги щодо пожежогасіння та 

запобігання пожежам 

2282(2240) 2126,64 грн. (дві тисячі сто 

двадцять шість грн. 64 коп.) з 

ПДВ 

   

38.11.69-00.00 Послуги підприємств щодо 

перевезення інших безпечних відходів 

2282(2240) 3000,00 грн. (три тисячі грн.) з 

ПДВ 

   

38.21.10-00.00 Обробляння безпечних відходів для 

остаточного розміщування 

2282(2240) 1000,00 грн. (одна тисяча грн..) з 

ПДВ 

   

52.21.30-00.00 Послуги, суміжні з 

транспортуванням трубопроводами 

2282(2240) 915,00 грн. (дев’ятсот 

п’ятнадцять  грн.) з ПДВ 

   

84.24.19-00.00 Послуги щодо охорони 

громадського порядку та громадської безпеки, інші 

2282(2240) 3300,00 грн (три тисячі триста 

грн.) з ПДВ 

   

      

                               Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.03.2015 р. протокол №9 

 

 

                       Голова комітету з конкурсних торгів           ____________                С. Д. Равва  
                                                                                                                                                                    (підпис)                                       (прізвище, ініціали) 

  

                                                                                         М.П. 

 

                     Секретар комітету з конкурсних торгів        ____________                 Т. Є. Гергель    
                                                                                                                                                                    (підпис)                                        ( прізвище, ініціали)

  
 


