ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2016 РІК
(зі змінами)

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 02071145
Предмет закупівлі

Код
КЕКВ

Очікувана вартість
предмета закупівлі

1

2

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в тому числі
м'який інвентар та обмундування в т.ч.
58.14.1 - журнали та періодичні видання друковані (журнали) (22200000-2 Газети, періодичні
спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали)
58.19.1 - послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (бланки про освіту державного зразка,
студентські квітки, бланки поштовой оплати (марки)) (22400000-4 Марки, чекові бланки, банкноти,
сертифікати акцій, рекламні матеріали, каталоги та посібники)
20.30.2 - фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила
(фарба) (44800000-8 Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики)

2282
(2210)
2000,00 грн (дві тисячі грн 00 коп)
40600,00 грн (сорок тисяч шістсот грн 00
коп)
10207,50 грн (десять тисяч двісті сім грн
50 коп)

19.20.2 - паливо рідинне та газ, оливи мастильні (бензин) (09100000-0 Паливо)

65000,00 грн (шістдесят п'ять тисяч грн 00
коп)

27.40.2 - лампи та світильники (31500000-1 Освітлювальне обладнання та електричні лампи)

6575,00 грн (шість тисяч п'ятсот сімдесят
п'ять грн 00 коп)

17.23.1 - вироби канцелярські, паперові (ЗК на КОРО на РРО дод.1 ОФ, бланки,
планінги,стікери,папки, журнали) (22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали,
бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби)

9931,40 грн (дев'ять тисяч дев'ятсот
тридцять одна грн 40 коп)

25.94.1 - вироби кріпильні та ґвинтонарізні (болт) (44530000-4 Кріпильні деталі)

120,00 грн (сто двадцять грн 00 коп)

20.52.1 - клеї (піна монтажна) (24910000-6 Клеї)
32.99.1 - убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування,
опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки
(фломастери,олівці) (30192000-1 Офісне приладдя)
17.12.1. - папір газетний, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір, або картон для
графічних робот (папір офісний) (22990000-6 Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший
некрейдований папір або картон для графічних цілей)
27.33.1 - пристрої електромонтажні (31224000-2 З’єднувачі та контактні елементи)

1791,00 грн (одна тисяча сімсот дев'яносто
одна грн 00 коп)
5079,10 грн (п'ять тисяч сімдесят дев'ять
грн 10 коп)
2770,00 грн (дві тисячі сімсот сімдесят грн
00 коп)
540,00 грн (п'ятсот сорок грн 00 коп)

Орієнтований
Процедура
початок
закупівлі
процедури
закупівлі
4

5

Примітка
6

27.32.1 - проводи та кабелі електронні й електричні, інші (44318000-2 Електричні проводи)

3570,00 грн (три тисячі п'ятсот сімдесят
грн 00 коп)

28.14.1 - крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних
виробів (крани) (42131000-6 Крани, вентилі та клапани)

3787,00 грн (три тисячі сімсот вісімдесят
сім грн 00 коп)

22.21.2 - труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові (куток, муфта, трійник, труба)
(44163000-0 Труби та арматура)

17129,00 грн (сімнадцять тисяч сто
двадцять дев'ять грн 00 коп)
8330,00 грн (вісім тисяч триста тридцять
грн 00 коп)

24.20.4 - фітинги до труб чи трубок зі сталі, не литі (трійник,перехідник,кріплення, куток) (44167000-8
Трубна арматура різна)

2750,00 грн (дві тисячі сімсот п'ятдесят
грн 00 коп)

23.14.1 - скловолокно (утеплювач) (14830000-8 Скловолокно)

1440,00 грн (одна тисяча чотириста сорок
грн 00 коп)

16.21.1 - фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини; плити
деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших здерев'янілих матеріалів(ДСП) (44191000-5
Дерев’яні конструкційні матеріали різні)

2987,00 грн (дві тисячі дев'ятсот
вісімдесят сім грн 00 коп)

23.52.2 - гіпс (гіпс) (44921000-2 Вапняк і гіпс)

2013,00 грн (дві тисячі тринадцять грн 00
коп)

22.23.1 - Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові
(лінолеум) (44112000-8 Будівельні конструкції різні)

10000,00 грн (десять тисяч грн 00 коп)

20.41.3 - мило, засоби мийні та засоби для чищення (мило рідке) (39800000-0 Продукція для чищення
та полірування)
25.99.2 - вироби з недорогоцінних металів, інші (скріпки канцелярські,скоби, ніж для паперу)
(30197000-6 Дрібне канцелярське приладдя)

5000,00 грн (п'ять тисяч грн 00 коп)

26.11.3 - схеми електронні інтегровані (флеш-память) (30234000-8 Носії інформації)

2000,00 грн (дві тисячі грн 00 коп)

26.80.1 - носії інформації магнітні й оптичні (диски) (30234000-8 Носії інформації)

1000,00 грн (одна тисяча грн 00 коп)
5980,00 грн (п'ять тисяч дев'ятсот
вісімдесят грн 00 коп)

22.11.1 - шини та камери ґумові нові (шини) (19511000-1 Гумові пневматичні шини, протектори та
ободові стрічки)

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в тому числі
м'який інвентар та обмундування в т.ч.

2281
(2210)
221,00 грн (двісті двадцять одна грн 00
коп)

32.99.1 - убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування,
опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки
(фломастери,олівці,ручки) (30192000-1 Офісне приладдя)

Продукти харчування
01.13.1 - овочі листкові (капуста,салат) (03221000-6 Овочі)
01.13.4 - овочі коренеплідні, цибулинні, та бульбоплідні (цибуля,морква,часник) (03221000-6 Овочі)
01.13.5 - коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну (картопля) (03212000-0
Картопля та сушені овочі)
01.13.8 - гриби та трюфелі (гриби) (03221000-6 Овочі)

2282
(2230)
700,00 грн (сімсот грн 00 коп)
1250,00 грн (одна тисяча двісті п'ятдесят
грн 00 коп)
1300,00 грн (одна тисяча триста грн 00
коп)
520,00 грн (п'ятсот двадцять грн 00 коп)

01.13.7 - буряки цукрові та насіння цукрових буряків (буряк) (03221000-6 Овочі)

01.47.2 - яйця у шкаралупі, свіжі (яйця) (03142000-8 Продукція тваринництва)
10.11.3- м'ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти , інші
(яловичина) (15111000-9 М’ясо великої рогатої худоби родини)
10.12.1 - м'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене (філе) (15112000-6 М’ясо свійської птиці)
10.20.1 - продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (краб палички, хек,оселедець, пангасіус)
(15220000-6 Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені)
10.32.1 - соки фруктові та овочеві (сік) (15320000-7 Фруктові та овочеві соки)

800,00 грн (вісімсот грн 00 коп)

1740,00 грн (одна тисяча сімсот сорок грн
00 коп)
4080,00 грн (чотири тисячі вісімдесят грн
00 коп)
1840,00 грн (одна тисяча вісімсот сорок
грн 00 коп)
1280,00 грн (одна тисяча двісті вісімдесят
грн 00 коп)
8000,00 грн (вісім тисяч грн 00 коп)

10.39.1 - плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі (огірки солені, горошок конс, ікра
кабачкова,кукурудза,паста томат) (15331000-7 Оброблені овочі)
10.39.2 - плоди й горіхи, оброблені та законсервовані (родзинки,повідло вагове) (15332000-4
Оброблені фрукти та горіхи)
10.42.1 - маргарин і подібні харчові жири (маргарин) (15431000-8 Маргарин та подібні продукти)

1700,00 грн (одна тисяча сімсот грн 00
коп)
480,00 грн (чотириста вісімдесят грн 00
коп)
135,00 грн (сто тридцять п'ять грн 00 коп)

10.51.3 - масло вершкове та молочні пасти (масло) (15530000-2 Вершкове масло)
10.51.1 - молоко та вершки, рідинні, оброблені (молоко) (15510000-6 Молоко та вершки)

3400,00 грн (три тисячі чотириста грн 00
коп)
650,00 грн (шістсот п'ятдесят грн 00 коп)

10.51.4 - сир сичужний та кисломолочний сир (сир російський) (15540000-5 Сирні продукти)

820,00 грн (вісімсот двадцять грн 00 коп)

10.61.1 - рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений (рис довгий,
пропарений) (15614000-5 Рис оброблений)
10.61.2 - борошно зернових і овочевих кеультур; інші суміші (мука фас) (15612000-1 Борошно
зернових та овочевих культур і супутня продукція)
10.61.3 - крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур (крупа пшенична, манна,
пшоно, ячнєва) (15613000-8 Продукція із зерна зернових культур)

700,00 грн (сімсот грн 00 коп)
400,00 грн (чотириста грн 00 коп)
1020,00 грн (одна тисяча двадцять грн 00
коп)

10.72.1 - вироби хлібобулочні, зниженої волдогості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання
(вафлі фас,десерт,торт полюс, хліб) (15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та
кондитерські вироби)

1770,00 грн (одна тисяча сімсот сімдесят
грн 00 коп)

10.73.1 - макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби (макарони фас) (15850000-1
Макаронні вироби)
10.83.1 - чай і кава, оброблені (кава нескафе, якобс,мак-кофе, чай зелен, гринфільд, лептон) (158600004 Кава, чай та супутня продукція)
10.82.2 - шоколад і цукрові кондитерські вироби (супер-контік) (15842000-2 Шоколад та цукрові
кондитерські вироби)
10.84.1 - оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка гірчичні; гірчиця готова (майонез)
(15871000-4 Оцет; соуси; приготовані заправки; гірчичний порошок та гірчична макуха; столова
гірчиця)

250,00 грн (двісті п'ятдесят грн 00 коп)

10.89.1. - супи, яйця, дріжжі та інші харчові продукти; екстракти та соки з м'яса, риби й водяних
безхрибетних (дріжджі) (15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні)
10.84.2 - прянощі оброблені (зелень) (15872000-1 Трави та спеції)

1445,00 грн (одна тисяча чотириста сорок
п'ять грн 00 коп)
575,00 грн (п'ятсот сімдесят п'ять грн 00
коп)
650,00 грн (шістсот п'ятдесят грн 00 коп)

115,00 грн (сто п'ятнадцять грн 00 коп)
100,00 грн (сто грн 00 коп)

01.11.7 - овочі бобові сушені (горох) (03212000-0 Картопля та сушені овочі)

80,00 грн (вісімдесят грн 00 коп)

10.41.5 - олії рафіновані (олія) (15421000-5 Рафіновані олії)

900,00 грн (дев'ятсот грн 00 коп)
200,00 грн (двісті грн 00 коп)

01.13.3 - культури овочеві плодоносні, інші (огірки, помідори) (03221000-6 Овочі)

900,00 грн (дев'ятсот грн 00 коп)

10.81.1 - цукор-сирець, тростиничний і очищенний тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса
(15831000-2 Цукор)
10.84.3 - сіль харчова (15872000-1 Трави та спеції)

100,00 грн (сто грн 00 коп)

01.28.1 - прянощі необроблені (лаврю лист,перець гор., коріандр,мак) (03132000-5 Необроблені
прянощі)

100,00 грн (сто грн 00 коп)

Оплата послуг(крім комунальних) в т.ч.
80.20.1 - послуги систем безпеки (послуги що надаються за сигналом тривоги, регламне
обслуговування технічних засобів сигналізації) (79710000-4 Охоронні послуги)
61.10.1 - послуги щодо передавання данних і повідомлень (послуги зв'язку) (64210000-1 Послуги
телефонного зв’язку та передачі даних)
64.19.3 - послуги з грошового посередництва інші (оплата банковських послуг) (66110000-4 Банківські
послуги)
61.10.4 - послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами (72411000-4 Постачальники Інтернетпослуг)

2282
(2240)
28800,00 грн (двадцять вісім тисяч
вісімсот грн 00 коп)
24000,00 грн (двадцять чотири тисячі грн
00 коп)
26660,00 грн (двадцять шість тисяч
шістсот шістдесят грн 00 коп)
5088,00 грн (п'ять тисяч вісімдесят вісім
грн 00 коп)

96.01.1 - послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів(прання)
(98310000-9 Послуги з прання і сухого чищення)

6000,00 грн (шість тисяч грн 00 коп)

71.20.1 - послуги щодо технічного випробування й аналізування (вимірювання показників якості
поверхневих, підземних, зворотніх і стічних вод, технічне обслуговування газових плит;повірка
засобів вимірювальної техніки ) (71600000-4 Послуги з технічних випробувань, аналізу та
консультування)

4450,95 грн (чотири тисячі чотириста
п'ятдесят грн 95 коп)

62.01.1 - послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (супровід
програмного забезпечення та надання права використання програмного продукта) (72210000-0
Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення)

22420,00 грн (двадцять дві тисячі
чотириста двадцять грн 00 коп)

62.02.2 - послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (абонентське
обслуговування комп ютерних програм) (72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням)

5004,00 грн (п'ять тисяч чотири грн 00
коп)

95.11.1 - ремонтування комп'ютерів і переферийного устаткування (послуги з технічного
обслуговуванн і ремонту комп'ютерної техніки та РРО) (50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт
офісної техніки)

20160,00 грн (двадцять тисяч сто
шістдесят грн 00 коп)

63.11.1 - послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного
застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою
(послуги електроного цифрового підпису, інформаційні послуги),послуги з реєстрації доменних імен
(72410000-7 Послуги провайдерів)

13360,00 грн (тринадцять тисяч триста
шістдесят грн 00 коп)

61.90.1 - послуги телекомунікаційні, інші (доступ та використання сервісу "Кабінет замовника" на веб
порталі Упвноваженого органу з питань державних закупівель з використанням телекомунікаційних
каналів звязку) (64220000-4 Телекомунікаційні послуги, крім послуг телефонного зв’язку і передачі
даних)

1080,00 грн (одна тисяча вісімдесят грн 00
коп)

58.29.3 - програмне забезпечення, як завантажені файли (48220000-6 Пакети програмного
забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет)

1380,00 грн (одна тисяча триста вісімдесят
грн 00 коп)

81.29.1 - послуги щодо чищення, інші (послуги щодо дезінфектування та винищування шкідників)
(90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень)
38.11.2 - збирання безпечних відходів непридатних для вторинного використання (послуги з
видаленню твердих відходів) (90512000-9 Послуги з перевезення сміття)

18600,00 грн (вісімнадцять тисяч шістсот
грн 00 коп)
27800,00 грн (двадцять сім тисяч вісімсот
грн 00 коп)

65.12.2 - послуги щодо страхування автотранспорту (66514000-6 Послуги зі страхування вантажів та
послуги з транспортного страхування)

1280,79 грн (одна тисяча двісті вісімдесят
грн 00 коп)
6350,00 грн (шість тисяч триста п'ятдесят
грн 00 коп)

45.20.1 - технічне обслуговування та ремонтування автомабілів і маловантажних автотранспортних
засобів (50112000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів)
71.12.1 - розробка енергопаспорту та норм витрат енергоресурсів(енергопаспорт, паспорт водного
господарства) (71340000-3 Комплексні інженерні послуги)

24900,00 грн (двадцять чотири тисячі
дев'ятсот грн 00 коп)

33.14.1 - ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання (комплексні
електровиміри електрообладнання адміністративного корпусу №1, учбово-лабораторних корпусів
№2,3, а також гуртожитку) (50711000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного
устаткування будівель)

25924,38 грн (двадцять п'ять тисяч
дев'ятсот двадцять чотири грн 38 коп)

3564,92 грн (три тисячі п'ятсот шістдесят
чотири грн 92 коп)

81.22.1 - послуги щодо очищування промислових об'єктів (прочистка вентиляційних каналів у
гуртожитку за адресою: м. Харків, пров. Артема, 2) (90915000-4 Послуги з чищення печей і димарів)
ДБН А.2.2-3:2014 - поточний ремонт (оздоблення) приміщення учбового корпусу №1 за адресою: м.
Харків, вул. Червонопрапорна,8.

155 000,00 грн (сто п'ятдесят п'ять тисяч
грн 00 коп)

49.41.1 - перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами (послуги маніпулятора) (601000009 Послуги з автомобільних перевезень)

1000,00 грн (одна тисяча грн 00 коп)

43.21.1 - роботи електромонтажні (монтаж систем охоронної сигналізації) (45310000-3
Електромонтажні роботи)

2576,96 грн (дві тисячі п'ятсот сімдесят
шість грн 96 коп)

95.29.1 - ремонтування інших предметів особистого вжитку та господарсько-побутових виробів
(ремонт м'ясорубки) (50532000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричної техніки,
апаратури та супутнього обладнання)

Оплата послуг(крім комунальних) в т.ч.

600,00 грн (шістсот грн 00 коп)

2281
(2240)
400,00 грн (чотириста грн 00 коп)

95.11.1 - ремонтування комп'ютерів і переферийного устаткування (послуги з технічного
обслуговуванн і ремонту комп'ютерної техніки) (50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної
техніки)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
37.00.1 - Оплата каналізаційних послуг (90430000-0 Послуги з відведення стічних вод)
36.00.2 - Обробляння та розподіляння води трубопроводами (послуги з централізованого
водопостачання) (65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги)

2282
(2270)
73800,00 грн (сімдесят три тисячі вісімсот
грн 00 коп)
133400,00 грн (сто тридцять три тисячі
чотириста грн 00 коп)

26500,00 грн (двадцять шість тисяч
п'ятсот грн 00 коп)

06.20.1 - газ природний, скраплений або в газоподібному стані (оплата природного газу) (09123000-7
Природний газ)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2281
(2270)
24,00 грн (двадцять чотири грн 00 коп)

37.00.1 - Оплата каналізаційних послуг (90430000-0 Послуги з відведення стічних вод)

46,00 грн (сорок шість грн 00 коп)

36.00.2 - Обробляння та розподіляння води трубопроводами (послуги з централізованого
водопостачання) (65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги)

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2282
(2282)

85.59.1 - послуги освітянські, інші, н. в. і. у. (навчання на курсах) (80500000-9 Навчальні послуги)

Інші поточні видатки

4000,00 грн (чотири тисячі грн 00 коп)

2282
(2800)
1378,00 грн (одна тисяча триста сімдесят
вісім грн 00 коп)

85.59.1 - послуги освітянські, інші, н. в. і. у. (послуги з отримання акредитації) (80300000-7 Послуги у
сфері вищої освіти)

Придбання обладнання і предметів довстрокового
використання

3210
(3110)
10100,00 грн (десять тисяч сто грн 00 коп)

58.11.1 - книжки друковані (учбова література для бібліотечного фонду) (22100000-1 Друковані книги,
брошури та проспекти)
26.20.1 - машини обчислювальні, частини та приладдя до них (ноутбуки) (30213000-5 Персональні
комп’ютери)

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

40000,00 грн (сорок тисяч грн 00 коп)

3210
(3131)

ДБН А.2.2-3:2014 - капітальний ремонт трищін стін в гуртожитку за адресою: м. Харків, провулок,
Артема, 2.

Капітальний ремонт інших об'єктів
ДБН А.2.2-3:2014 - капітальний ремонт м'якої покрівлі учбового корпусу №2 за адресою: м. Харків,
Червонопрапорна, 8.

20000,00 грн (двадцять тисяч грн 00 коп)

3210
(3132)
80000,00 грн (вісімдесят тисяч грн 00 коп)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.03.16 №5
Голова комітету з конкурсних торгів

В. В. Тютькін

Секретар комітету з конкурсних торгів

І.О. Олійник

