
Предмет закупівлі Код  КЕКВ (для 
бюджетних коштів)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

1 2 4 5

код ДК 016 -2010 -17.21.1 -Папір і картон гофровані, 
паперова й картонна тара 2210 Квітень 2015 р.

код ДК 016 -2010 - 17.23.1-                         
Вироби канцелярські, паперові 2210 Травень 2015 р.

код ДК 016 -2010 - 18.13.2-                         
Форми чи циліндри друкарські та інші носії відбитків 

для використання в поліграфії
2210 Травень 2015 р.

код ДК 016 -2010 - 20.30.2 - Фарби та лаки, інші, та 
пов'язана з ними продукція; барвники художні та 

друкарські, чорнила
2210 Квітень 2015 р.

код ДК 016 -2010 - 20.52.1- Клеї
2210 Травень 2015 р.

код ДК 016 -2010 - 20.53.11- Фотопластинки й 
фотоплівки, плівка для миттєвого друку, 
сенсибілізовані, неекспоновані; фотопапір

2210 Травень 2015 р.

код ДК 016 -2010 - 20.59.5- Продукти хімічні 
різноманітні 2210 Травень 2015 р.

код ДК 016 -2010 - 22.29.2 - Вироби пластмасові інші, 
н. в. і. у. 2210 Квітень 2015 р.

56000,00 ( п'ятдесят шість  тисяч грн. 
00 коп.) вартість з ПДВ

750,00 (сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.) 
вартість з ПДВ

81331,00 ( вісімдесят одна тисяча 
триста тридцять одна грн. 00 коп.) 

вартість з ПДВ

11400,00 (одинадцять тисяч чотириста 
грн. 00 коп.) вартість з ПДВ

60000,00 ( шістдесят тисяч  грн. 00 
коп.) вартість з ПДВ

3600,00 (три тисячі шістсот грн. 00 
коп.) вартість з ПДВ

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік
Військова частина А0602,  код за ЄДРПОУ 09704211

Очікувана вартість предмета закупівлі

3

(найменування замовника , код за ЄДРПОУ)

15000,00 (п'ятнадцять тисяч грн. 00 
коп.) вартість з ПДВ

10460,00 (десять тисяч чотириста 
шістдесят грн. 00 коп.) вартість з ПДВ



код ДК 016 -2010 - 25.71.1 - Вироби ножові та столові 
прибори 2210 Травень 2015 р.

код ДК 016 -2010 - 25.99.2 - Вироби з недорогоцінних 
металів, інші 2210 Травень 2015 р.

код ДК 016 -2010 - 28.23.1 - Машинки друкарські, 
машини для обробляння текстів і лічильні машини 2210 Травень 2015 р.

код ДК 016 -2010 - 26.20.4 - Частини та приладдя до 
обчислювальних машин 2210 Квітень 2015 р.

код ДК 016-2010 - 61.10.1 - Послуги щодо 
передавання даних і повідомлень 2240 Травень 2015 р.

код ДК 016-2010 - 62.02.2 - Послуги щодо 
консультування стосовно систем і програмного 

забезпечення; 
2240 Травень 2015 р.

Секретар комітету з конкурсних торгів

119999,00 (сто дев'ятнадцять тисяч 
дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 00 

коп.) вартість з ПДВ

(підпис)

(підпис)

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від   10 березня  2015 року № 3

Голова комітету з конкурсних торгів

480,00 (чотириста вісімдесят грн. 00 
коп.) вартість з ПДВ

2115,00 (дві тисячі сто п'ятнадцять   
грн. 00 коп.) вартість з ПДВ

400,00 (чотириста  грн. 00 коп.) 
вартість з ПДВ

1500,00 (одна тисяча п'ятсот  грн. 00 
коп.) вартість з ПДВ

2500,00 (дві тисячі п'ятсот  грн. 00 
коп.) вартість з ПДВ



Примітки
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Кошти загального фонду

Кошти загального фонду

Кошти загального фонду

Кошти загального фонду

Кошти загального фонду

Кошти загального фонду

Кошти загального фонду

Кошти загального фонду



Кошти загального фонду

Кошти загального фонду

Кошти загального фонду

Кошти загального фонду

Кошти загального фонду

Кошти загального фонду

С.В.ШЕПЕЛЬ
(ініціали та прізвище)

С.В. ОГІЄНКО
(ініціали та прізвище)


