
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 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

ДК 021:2015 - 39830000–

9 Продукція для 

чищення  

(порошок пральний, 

засіб для миття 

туалетів, засіб для 

чищення скла, рідке 

мило, миючі в їдальню 

миючі для плитки 

2210 4575,31 

в т.ч. ПДВ 

(чотири тисячі 

п’ятсот  сімдесят 

п’ять грн.31 коп.) 

 Червень 2017р.  

ДК 021:2015 – 33100000-

1 Медичне обладнання 

33150000-6 Апаратура 

для радіотерапії, 

механотерапії, 

електротерапії та 

фізіотерапії 

(опромінювач 

бактерицидний, 

опромінювач-

рециркулятор 

бактерицидний ) 

2210 6000,00 

в т.ч. ПДВ (шість 

тисяч грн.00 коп.) 

 Червень 2017р  

ДК 021:2015 – 32320000 

– 2 Телевізійне й 

аудіовізуальне 

обладнання (Телевізори) 

2210 10000,00 

без ПДВ 

(десять тисяч 

грн.00 коп.) 

 Червень 2017р.  

ДК 021:2015 – 39292000-

5 Шкільні грифельні чи 

інші дошки для писання 

чи малювання або 

приладдя до них (дошка 

фліпчарт з аксесуарами) 

2210 3999,60 

в т.ч ПДВ 

(три тисячі 

дев’ятсот  

дев’яносто дев’ять 

грн.60 коп.) 

 Червень 2017р  



ДК 021:2015 -32300000-

6 - Радіо- і телевізійні 

приймачі, апаратура для 

запису та відтворення 

аудіо- та відеоматеріалу 

32351000-8 Приладдя до 

аудіо- та 

відеообладнання 

(приладдя до акустичної 

системи) 

2210 3380,00 

без ПДВ 

(три тисячі триста  

вісімдесят грн. 

00 коп.) 

 Червень 2017р.  

Всього: 2210 27954,91    

ДК 021:2015 -32330000-

6 - Радіо- і телевізійні 

приймачі, апаратура для 

запису та відтворення 

аудіо- та відеоматеріалу 

(акустична система) 

3110 16620,00 

 без ПДВ 

(шістнадцять тисяч 

шістсот  двадцять 

грн.00 коп.) 

 Червень 2017р  

Всього: 3110 16620,00    

ДК 021:2015 – 72260000-

5 – послуги пов’язані з 

програмним 

забезпеченням   

(M.E.DOC,) 

2240 200,00 

без ПДВ 

(двісті  грн.  

00 коп.) 

 Червень 2017р.  

ДК 021:2015 – 50320000-

4 Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів (поточний 

ремонт комп. техніки) 

2240 790,00 

без  ПДВ 

(сімсот дев’яносто  

грн. 00 коп.) 

 Червень 2017р.  

ДК 021:2015 - 50512000-

7 - Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування клапанів 

(запобіжний клапан на 

варочному котлі) 

2240 420,00 

без ПДВ 

(чотириста 

двадцять  грн. 

 00 коп.) 

 Червень 2017р.  

ДК 021:2015 - 71900000-

7 - Лабораторні послуги 

(електролабораторні 

вимірювання контурів 

заземлення та захисних 

засобів) 

2240 1200,00 

без ПДВ 

(тисяча двісті  грн. 

 00 коп.) 

 Червень 2017р.  

Всього: 2240 2610,00    

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.06.2017р. N 18. 

Голова комітету з конкурсних торгів ________________  
(підпис) 

Л.Я.Матюшенко 
(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів ________________  
(підпис) 

Т.І.Зуєнко 
(ініціали та прізвище) 

 


