ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур
закупівель на 2017 рік
Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини)
№26 «Ласкавушка» Сумської міської ради ЄДРПОУ 32779158
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура Орієнтовний
закупівлі
початок
проведення
процедури
закупівлі

4

5

2

3

ДК 021:201539220000-0 - Кухонне
приладдя, товари для
дому та господарства і
приладдя для закладів
громадського
харчування (господарчі
товари)

2210

8683,26
в т. ч. ПДВ (вісім
тисяч шістсот
вісімдесят три
26 копЛ

Грудень 2017р.

ДК 021:2015 -398300009 Продукція для
чищення (порошок
пральний, засіб для
миття туалетів, засіб
для чищення скла, рідке
мило, миючі в їдальню
миючі для плитки)

2210

2311,96
в т. ч. ПДВ (дві
тисячі триста
одинадцять гри.
96 коп.)

Грудень 2017р.

ДК 021:2015-39160000
- 1 Шкільні меблі
39161000 - 8 Меблі для
дитячого садка

2210

2824,00
без ПДВ (дві
тисячі вісімсот
двадцять чотири
гри. 00 коп.)

Грудень 2017р.

ДК 021:2015-39263000
- 3 Канцелярське
приладдя (канцтовари)

2210

871,00
без ПДВ (вісімсот
сімдесят одна гри.
00 коп.)

Грудень 2017р.

Всього:

2210

14690,22

ДК 021:2015 -3360000-6
Фармацевтична
продукція (медикаменти
та перев ’язувальний
матеріал для медичного
кабінету)

2220

799,32
в т. ч. ПДВ
(п’ятсот десять
грн.06 коп.)

1

Грудень 2017р.

Примітки

6

Всього:

2220

799,32

ДК 021:2015 51540000-9
Послуги зі
встановлення машин та
обладнання
спеціального
призначення
(Встановлення
жироуловлювача)

2240

4404,00 грн.
без ПДВ (чотири
тисячі чотириста
чотири грн.
00 коп.)

Всього:

2240

4404,00

ДК 021:2015 302360002 - Комп’ютерне
обладнання різне
(Оргтехніка)

3110

190550,00грн. без
ПДВ (дев’яносто
тисяч п’ятсот
п’ятдесят грн.
00 коп.)

Всього:

3110

190550,00

Всього:

Грудень 2017р.

Грудень 2017р.

210443,54

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13.12.2017р. N .

Голова комітету з конкурсних торгів
(підпис)

/П
/ /

Л.Я.Матюшенко
(ініціали та прізвище)

^

Секретар комітету з конкурсних торгів
(підписп/

Н.О. Пікуза
(ініціали та прізвище)

