ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2018 рік  
що здійснюється без проведення процедур закупівель 
Департамент фінансів Миколаївської міської ради , код за ЄДРПОУ
02317770

Конкретна назва
Код згідно з КЕКВ

Розмір бюджетного призначення за кошторисом
Код та назва предмета закупівель за єдиним закупівельним словником
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітка

Періодичні видання
2210
12562,00
22200000-2 Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали
Допорогові закупівлі
Травень, жовтень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель 

Канцелярські товари
2210
19200,00
30190000-7 Офісне устаткування та приладдя  різне
Допорогові закупівлі
Червень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Бензин А-95
2210
116600,00
09132000-3 Бензин
Допорогові закупівлі
Червень
Загальний фонд. Звіт про укладені договори

Флеш-пам'ять
2210
7000,00
30234600-4 Флеш-пам'ять
Допорогові закупівлі
Березень-квітень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Чистячі серветки
2210
400,00
30237250-6 Засоби для очищення комп'ютерного обладнання
Допорогові закупівлі
Березень-квітень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Плівка для ламінування
2210
600,00
32354000-9 Плівки
Допорогові закупівлі
Березень-квітень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Колонки акустичні
2210
4500,00
30232000-4 Периферійне обладнання
Допорогові закупівлі
Березень-квітень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Акумуляторні батареї
2210
2725,00
31440000-2 Акумуляторні батареї
Допорогові закупівлі
Березень-квітень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Коврик для миші
2210
5400,00
30237290-8 Підставки для рук до клавіатури
Допорогові закупівлі
Березень-квітень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Всього:  за КЕКВ 2210
2210
168987,00





                            Ліцензійне  обслуговування програми « Афіна »
2240
10000,00
72253000-3 Послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки
Допорогові закупівлі
Березень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Обслуговування програми« Бюджет міста »
2240
25200,00
72253000-3 Послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки
Допорогові закупівлі
Січень-грудень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Програмне, інформаційне та методологічне супроводження роботи комп’ютерної техніки
2240
24000,00
72253000-3 Послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки
Допорогові закупівлі
Січень-грудень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Програмне  забезпечення для створення документів
2240
11700,00
48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів
Допорогові закупівлі
Січень-грудень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Страховка а/м Skoda
2240
1500,00
66514110-0 Послуги зі страхування транспортних засобів
Допорогові закупівлі
Лютий
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Т/о а/м Skoda
2240
32346,00
50112200-5 Послуги з технічного обслуговування автомобілів
Допорогові закупівлі
Травень, липень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Послуги зв язку Укртелеком
2240
19200,00
64210000-1Послуги телефонного зв”язкута передачі
Допорогові закупівлі
Січень-грудень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Прошивка бухгалтерських документів
2240
4940,00
79990000-0 Різні послуги, пов'язані з діловою сферою
Допорогові закупівлі
Грудень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Поточний ремонт і заправка картриджів
2240
43770,00
50323000-5

Ремонт і технічне обслуговування комп’ютерних периферійних пристроїв
Допорогові закупівлі
Березень
-грудень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Ремонт офісної техніки
2240
20000,00
50323000-5

Ремонт і технічне обслуговування комп’ютерних периферійних пристроїв

Березень
-грудень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Ремонт ДБЖ
2240
9000,00
50323000-5

Ремонт і технічне обслуговування комп’ютерних периферійних пристроїв
Допорогові закупівлі
Березень
-грудень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Профілактика та поточний ремонт кондиціонерів
2240
14892,00
50324200-4 Послуги з профілактичного обслуговування

Допорогові закупівлі
Квітень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Установка додаткових блоків програми 1.С
2240
13000,00
72253000-3 Послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки
Допорогові закупівлі
Травень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Технічне обстеження оргтехніки
2240
6000,00
79990000-0 Різні послуги, пов'язані з діловою сферою
Допорогові закупівлі
Березень-грудень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Утилізація списаного майна
2240
3000,00
79990000-0 Різні послуги, пов'язані з діловою сферою
Допорогові закупівлі
Жовтень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Установка ліцензійної програми MEDOC

2240
2000,00
72268000-1Послуги з постачання програмного забезпечення
Допорогові закупівлі
Червень
Загальний фонд, без застосування електронної процедури закупівель

Всього:  за КЕКВ 2240

240548,00





Персональні комп’ютери
3110
184500,00
30213000-5
Персональні комп’ютери
Допорогові закупівлі
Травень
Спеціальний  фонд. Звіт про укладені договори

Всього: за КЕКВ 3110

184500,00




















Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  12.02.2018  N 1
Голова тендерного комітету	_____________ 	Л.М. Нікітенко
                                                                               (підпис)                  (ініціали та прізвище)
М. П.
Секретар тендерного комітету	_____________ 	Н.В. Барінова
                                                                               (підпис)                  (ініціали та прізвище)


