
  РІЧНИЙ  ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2021 рік
Департаменту  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
9218,00
22200000-2 Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали
Без використання електронної системи закупівель
лютий
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Канцелярські товари
2210
44940,00
30192700-8
Канцелярські товари
Без використання електронної системи закупівель
травень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Бензин А-95
2210
92400,00
09132000-3 Бензин
Спрощена
закупівля
квітень
Загальний фонд

Лампа настільна
2210
3300,00
31521100-5 Настільні світильники
Без використання електронної системи закупівель
червень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Крісло офісне
2210
10000,00
39113100-8 - Крісла
Без використання електронної системи закупівель
  червень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Стілець
2210
3000,00
39112000-0 Стільці
Без використання електронної системи закупівель
червень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Телефонні апарати
2210
6000,00
32552100-8 Телефони
Без використання електронної системи закупівель
червень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Флеш-пам'ять USB 
2210
1150,00

30234600-4 Флеш-пам'ять
Без використання електронної системи закупівель
  червень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Маніпулятор «миша»
2210
560,00
30237410-6 Комп’ ютерні миші
Без використання електронної системи закупівель
квітень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Чистячі серветки
2210
1250,00
30237250-6 Засоби для очищення комп'ютерного обладнання
Без використання електронної системи закупівель
квітень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Плівка для ламінування
2210
800,00

32354000-9 Плівки
Без використання електронної системи закупівель
    квітень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Зовнішній жорсткий діск USB2TЬ
2210
3500,00

30234600-4 Флеш-пам'ять
Без використання електронної системи закупівель
квітень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Мережевий фільтр
2210
1620,00
316800006 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання
Без використання електронної системи закупівель
квітень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Набор чорнил для принтера
2210
2400,00
30192112-9 – Чорнила для друкарського обладнання
Без використання електронної системи закупівель
квітень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Картридж для БФУ
2210
8600,00
30125100-2 – Картриджі з тонером
Без використання електронної системи закупівель
квітень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Тумба під принтер
2210
2400,00
39130000-2 Офісні меблі
Без використання електронної системи закупівель

червень

Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Клавіатура
2210
840,00
30237460-1Комп’ютерна клавіатура
Без використання електронної системи закупівель

квітень

Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Всього:  за КЕКВ 2210
2210
191978,00





                            Послуги з постачання комп’ютерної програми БРИЗ-ПРО БЦЕSD
2240
12600,00
7226000-5 Послуги пов’язані з програмним забезпеченням
Без використання електронної системи закупівель
березень

Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Обслуговування програми« Бюджет міста »
2240
33840,00
72200000-7 Послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення
Без використання електронної системи закупівель
березень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Програмне, інформаційне та методологічне супроводження роботи комп’ютерної техніки
2240
32820,00
72253000-3 Послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки
Без використання електронної системи закупівель
березень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Програмне  забезпечення електронного документообігу АСКОД
2240
18000,00
48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів
Без використання електронної системи закупівель
березень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Страховка а/м Skoda
2240
1500,00
66514110-0 Послуги зі страхування транспортних засобів
Без використання електронної системи закупівель
лютий
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Т/о а/м Skoda
2240
48000,00
50112200-5 Послуги з технічного обслуговування автомобілів
Без використання електронної системи закупівель
лютий
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Послуги зв язку Укртелеком
2240
30000,00
64210000-1Послуги телефонного зв”язку та передачі
Без використання електронної системи закупівель
лютий
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Прошивка бухгалтерських документів
2240
5244,00
79990000-0 Різні послуги, пов'язані з діловою сферою
Без використання електронної системи закупівель
березень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Поточний ремонт і заправка картриджів
2240
45080,00
50323000-5

Ремонт і технічне обслуговування комп’ютерних периферійних пристроїв
Без використання електронної системи закупівель
березень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Профілактика та поточний ремонт кондиціонерів
2240
15750,00
50530000-9Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки  
Без використання електронної системи закупівель
Квітень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Технічне обстеження оргтехніки
2240
1200,00
79990000-0 Різні послуги, пов'язані з діловою сферою
Без використання електронної системи закупівель
березень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Витрати на засоби масової інформації (друкарські та супутні послуги)
2240
43000,00
79800000-2 Друкарські та супутні послуги
Без використання електронної системи закупівель
лютий
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Утилізація списаного майна
2240
3180,00
79990000-0 Різні послуги, пов'язані з діловою сферою
Без використання електронної системи закупівель
листопад
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Постачання  пакетів оновлень  програми MEDос

2240
2100,00
72210000-0Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення
Без використання електронної системи закупівель
червень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Консультаційні послуги з питань закупівель
2240
48026,00
79418000-7 -Консультаційні послуги з питань закупівель
Без використання електронної системи закупівель
лютий
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Ремонт офісної техніки
2240
24000,00
50310000-1Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Без використання електронної системи закупівель
березень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Підключення Інформаційно-правової системи « Ліга-Закон»
2240
160000,00
72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням
Без використання електронної системи закупівель
березень
Загальний фонд. Закон України від 25.12.2015р.№ 922 ( ст..3 п.7) 

Ремонт міні АТС
2240
10000,00
50334130-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування телефонної комутаційної апаратури
Без використання електронної системи закупівель
травень
Загальний фонд, звіт про договір про закупівлю

Всього:  за КЕКВ 2240

534340,00





Персональні комп’ютери
3110
46000,00
30213000-5
Персональні комп’ютери
Без використання електронної системи закупівель
березень
Спеціальний  фонд, звіт про договір про закупівлю

Багатофункціональний пристрій (БФП)
3110
49800,00
30200000-1 Комп'ютерне обладнання та приладдя
Без використання електронної системи закупівель
березень
Спеціальний  фонд ,звіт про договір про закупівлю

Міжмережевий екран
3110
600000,00
32420000-3Мережеве обладнання
Відкриті торги
березень
Спеціальний  фонд

Всього: за КЕКВ 3110

695800,00


























 


Затверджений протоколом  тендерного комітету від  21.02.2021  N1
 Голова тендерного комітету	_____________ 	Л.М. Нікітенко
                                                                               (підпис)                  (ініціали та прізвище)
Секретар тендерного комітету	_____________ 	Н.В.Барінова
                                                                                (підпис)                  (ініціали та прізвище)
М. П.

