Затверджено
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
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ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
Інститут олійних культур НААН (ЄДРПОУ 01296051)
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

1

2

3

69.10.1 Послуги юридичні (Юридичні послуги 79100000-5;
послуги юридичні дорадчі та представницькі у сфері
трудового права, кримінального права, патентних прав,
авторських прав. та інші)

2281

120000 (cто двадцять тисяч
грн.)

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні(бензин
09132000-3,
дизельне
паливо
09134200-9;
бензин,
дизельне паливо)

2281

199999 ( сто дев'яносто
дев'ять тисяч дев'ятьсот
дев'яносто дев'ять грн.)

62.01.1 Послуги щодо проектування та розробляння у
сфері інформаційних технологій (Послуги з постачання
програмного забезпечення 72268000-1; інформаційні та
консультаційні послуги по веденню бух. обліку на ПК)

2281

5000 (п'ять тисяч грн.)

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до
них (Частини та приладдя до офісної техніки 30124000-4;
комутатор, конектор, клавіатура, адаптор)

2281

5000 (п'ять тисяч грн.)

Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

4

5

6

80.20.1 Послуги систем безпеки
79710000-4;охорона зерносховища)

(Охоронні

послуги

2281

4950 (чотири дев'ятсот
п'ятдесят грн.)

33.13.1
Ремонтування
та
технічне
обслуговування
електронного й оптичного устаткування (Послуги з
ремонтування і технічного обслуговування високоточного
обладнання
50430000-8;
поточний
ремонт
висівного
апарату)

2281

5000 (п'ять тисяч грн.)

33.12.2 Ремонтування та технічне обслуговування машин і
устаткування спеціальної призначеності ( Послуги з
ремонту і технічного обслуговування техніки 505300009;поточний ремонт МТЗ-80)

2281

35000 (тридцять п'ять
тисяч грн.)

28.15.1
Вальниці/підшипники
кулькові
чи
(Вальниці 44440000-6; підшипники. ремінь)

2281

10747 (десять тисяч сімсот
сорок сім грн.)

28.30.9 Частини машин і устатковання для сільського
господарства; роботи субпідрядні як частина виробництва
машин для сільського та лісового господарства (Кільця,
прокладки, смужки, вставки та ущільнювачі 44425000-5;
лемех, башмак, наконечник)

2281

80626 (вісімдесят тисяч
шістсот двадцять шість
грн.)

13.94.1 Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім
відходів (Штучні текстильні волокна 19420000-6; сіткове
полотно для стаціонарних та індивідуальних ізоляторів)

2281

650(шістсот п'ятдесят
грн.)

95.11.1
Ремонтування
комп'ютерів
і
периферійного
устатковання
(Технічне
обслуговування
і
ремонт
комп’ютерного обладнання 50312000-5; поточний ремонт
комп'ютерної техніки та відновлення катріджів)

2281

20000 (двадцять тисяч грн.)

71.20.1
Послуги
щодо
технічного
випробування
та
аналізування (Послуги з технічних випробувань, аналізу
та консультування 71600000-4; випробування харчової
продукції, якісне визначення вмісту ГМО)

2281

3000 (три тисячі грн. )

роликові

38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для
вторинного використовування (Послуги з перевезення
сміття 90512000-9; вивіз сміття)

2281

1900 ( одна тисяча
дев'ятсот грн.)

01.61.1
Послуги
допоміжні
щодо
вирощування
сільськогосподарських культур (Послуги, пов’язані з
виробництвом сільськогосподарської продукції 771100004, дискування, культивація, посів, збирання врожаю)

2281

199900 (сто дев'яносто
дев'ять тисяч дев'ятьсот
грн.)

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти (Азотні
добрива 24410000-1,Агрохімічна продукція 24450000-3,
гербіциди, інсектициди,аміачна селітра)

2281

171300 (сто сімдесят одна
тисяча триста грн.)

61.10.4
Послуги зв'язку
Інтернетом безпроводовими
мережами (Пакети мережевого програмного забезпечення, а
також програмного забезпечення для мереж Інтернет та
Інтранет 48200000-0; укртелеком)

2281

15000 ( п'ятнадцять тисяч
грн.)

58.29.4 Програмне забезпечення оперативнодоступне (у
режимі
on-line)
(Послуги
з
програмування
та
консультаційні
послуги
з
питань
програмного
забезпечення 72200000-7; обслуговування бухгалтерської
програми)

2281

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами
(Послуги з розподілу води та супутні послуги 651000004; постачання води)
37.00.1 Послуги каналізаційні(Послуги з розподілу води
та супутні послуги 65100000-4; каналізація)

4000 (чотири

тисячі грн.)

2281

10700 (десят тисяч сімсот
грн.)

2281

4600 (чотири тисячі
шістсот грн.)

32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та
олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та
нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні
подушечки

2281

963 (дев'ятсот шістдесят
три грн.)

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.

2281

27.33.1 Пристрої електромонтажні

2281

17.12.7 Папір і картон оброблені

2281

716 (сімсот шістьнадцять
грн.)
5046 (п'ять тисяч сорок
шість грн.)
4950 (чотири тисячі
дев'ятсот п'ятдесят грн.)

26.51.6
Інструменти
та
прилади
контрольні та випробовувальні, інші

вимірювальні,

2281

18.12.1

Послуги щодо друкування, інші

2281

25.93.1

Вироби з дроту, ланцюги та пружини

2281

85.60.1

Послуги освітянські допоміжні

2281

27.20.2 Акумулятори електричні та частини до них

2281

86.10.1

Послуги лікувальних закладів

2281

84.25.1

Послуги пожежних служб

2281

19.20.4

Продукти нафтопереробляння, інші

2281

28.29.8 Частини інших машин і устатковання загальної
призначеності, н. в. і. у.

2281

20.15.7 Добрива, н. в. і. у.

2281

14.19.1
Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший
одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні
32.50.2 Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя,
протези та ортопедичні пристрої
15.20.3 Взуття захисне та іншої призначеності, н. в. і.
у.
20.41.3

Мило, засоби мийні та засоби для чищення

2281
2281
2281
2281

13.99.1 Тюль, мереживо та вишивка; нитки позументні та
стрічкові нитки; пряжа синельна; пряжа фасонна петляста

2281

25.99.2

2281

14.12.2

Вироби з недорогоцінних металів, інші
Одяг робочий, жіночий

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2281
2281

2035 (дві тисячі тридцять
п'ять грн.)
21576 (двадцять одна
тисяча п'ятсот сімдесят
шість грн.)
327 (триста двадцять сім
грн.)
1000 (одна тисяча грн.)
13400 (тринадцять тисяч
чотириста грн.)
7301 (сім тисяч триста
одна грн.)
2650 (дві тисячі шістсот
п'ятдесят грн. )
762 (сімсот шістдесят дві
грн.)
14387 (чотирнадцять тисяч
триста вісімдесят сім
грн.)
109541 (сто дев'ять тисяч
п'ятсот сорок одна грн.)
429 (чотириста двадцять
дев'ять грн.)
504 (п'ятсот чотири грн.)
488 (чотириста вісімдесят
вісім грн.)
314 (триста чотирнадцять
грн.)
141 (сто сорок одна грн.)
360 (триста шістдесят
грн.)
328 (триста двадцять вісім
грн.)
1557 (одна тисяча п'ятсот
п'ятдесят сім грн.)

20.52.1

Клеї

2281

26.11.3 Схеми електронні інтегровані

2281

23.52.1

2281

Вапно негашене, гашене та гідравлічне

13.10.3
Волокна
штапельні,
оброблені для прядіння

текстильні,

хімічні,

2281

69.20.3 Послуги щодо податкового консультування

2281

20.41.4
чищення

2281

27.40.3

Препарати пахучі, воски та інші засоби для
Лампи та світильники, інші

13.20.4 Тканини ворсові, махрові тканини на рушники та
інше спеціальне полотно
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і
програмного забезпечення
26.51.3 Терези точні; інструменти для креслення,
розраховування,
вимірювання
лінійних
розмірів
і
подібної призначеності

2281
2281
2281

468 (чотириста шістдесят
вісім грн.)
133 (сто тридцать три
грн.)
404 (чотириста чотири
грн.)
4695 (чотири тисячі
шістсот дев'яносто п'ять
грн.)
1200 (одна тисяча двісті
грн.)
19 (дев'ятнадцять грн.)
354 (триста п'ятдесят
чотири грн.)
50160 (п'ятдесят тисяч сто
шістдесят грн.)
1080 (одна тисяча
вісімдесят грн.)

2281

203 (двісті три грн.)

25.73.3

інструменти ручні, інші

2281

986 (дев'ятсот вісімдесят
шість грн.)

25.73.2

Пилки ручні, полотна до будь-яких пилок

2281

70 (сімдесят грн.)

23.91.1 Вироби абразивні
27.11.5 Елементи баластні до розрядних ламп або трубок;
перетворювачі
статичні;
дроселі
та
котушки
індуктивності, інші
82.30.1 Послуги щодо організовування конференцій і
спеціалізованих виставок

2281

01.11.3

2281

Ячмінь, жито й овес

2281
2281

22.11.1 Шини та камери ґумові нові

2281

13.92.2

2281

Вироби текстильні готові, інші

1713 (одна тисяча сімсот
тринадцять грн.)
4545 (чотири тисячі
п'ятсот сорок п'ять грн.)
5600 (п'ять тисяч шістсот
грн.)
10400 (десят тисяч
чотириста грн.)
48160 (сорок вісім тисяч
сто шістдесят грн.)
8760 (вісім тисяч сімсот
шістдесят грн.)

58.19.1
інші

Послуги щодо видавання друкованої продукції,

20.14.1

Вуглеводні та їхні похідні

20.14.6
Ефіри,
пероксиди,
епоксиди,
ацеталі
напівацеталі органічні; сполуки органічні, інші

2281
2281

та

198 (сто дев'яносто вісім
грн.)
1609 (одна тисяча шістсот
дев'ять грн.)

2281

510 (п'ятсот десят грн.)

27.12.2 Апаратура електрична для комутації чи захисту
електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000 В

2281

104 (сто чотири грн.)

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні;
лампи дугові

2281

1652 (одна тисяча шістсот
п'ятдесят дві грн.)

28.12.1 Устатковання силове гідравлічне та пневматичне,
крім його частин

2281

2400 (дві тисячі чотириста
грн.)

73.11.1 Послуги рекламних агентств

2281

200 (двісті грн.)

63.11.1 Послуги щодо обробляння даних, розміщування
інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування
та інші послуги щодо забезпечення інформаційнотехнологічною інфраструктурою

2281

2316 (дві тисячі триста
шістнадцять грн.)

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші

2281

51 (п'ятдесят одна грн.)

Сплата роялті

3210

20000 (двадцять тисяч
грн.)

28.30.3 Машини для підготовляння чи обробляння ґрунту
(Сільськогосподарські та лісогосподарські машини для
підготовки або обробки ґрунту 16100000-6; культиватор)

3210

300000 (триста тисяч грн.)

Сплата податків

2281

600000 (шістсот тисяч
грн.)

2281

144440 (сто сорок чотири
тисячі чотириста сорок
грн.)

Стипендія

(ПДВ)

Виплата пенсії (пільгова пенсія Єреміну)

2281

16000 (шістнадцять тисяч
грн.)

Відрядження

2281

72000 (сімдесят дві тисячі
грн.)

верджений рішенням комітету з конкурсних торгів від

В.о. голови комітету з конкурсних торгів
(підпис)

№

Поляков О.І.
(ініціали та прізвище)

М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів
(підпис)

Коров’яковська Т.О.
(ініціали та прізвище)

