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Річний план закупівель на 2017 рік
Третій одеський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

ЄДРПОУ 39760688
Предмет закупівлі Предмет закупівлі Код

КЕКВ
(для
бюджети
их
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі 
ірн.

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

і 2 3 4 5 6 7
Папір А4, Канцелярське приладдя, 
поштові конверти, штампи та 
печатки

ДК:021-2015-30190000-7 2210 14625,00 14625,00(чотирнадцять 
тисяч шістсот двадцять 
п*ять грн. 00коп.)

Донорогові
закупівлі

червень •••• 
грудень

"Інформаційні стенди" ДК:021-2015-30195600-8 5500,00 5500,00 (П*ять тисяч 
пятсот грн. 00коп)

Донорогові
закупівлі

червень - 
грудень

Електричні лампи розжарення

ДК:021-2015-31510000-4

1473,30 1473,30( одна тисяча 
чотириста сімдесят три 

грн.ЗОкоп)

березень - 
грудень

Аптечки та  їх поповнення

ДК:021-2015-33690000-3

600,00 600.00 грн. ( шістсот грн. 
00коп)

липень 

--- грудень

буклети

ДК:021 -2015-22160000-9,

5500,00 5500.00 грн. (п*ять тисяч 
п 'ятсот  грн. 00коп)

Донорогові
закупівлі

■ -*

травень — 
грудень

Оргтехніка та комплектувальні 
вироби і деталі для ремонту 
виробничого та невиробничого 
обладнання, витратні та інші 
матеріали до комп'ютерної техніки та 
оргтехніки

(блоки безперебійного живлення, веб- 
камери, фліпчарт)

ДК:021-2015-30230000-0

43600,00 43600.00 (сорок три тисячі 
шістсот грн. 00коп)

Донорогові
закупівлі

березень -  
грудень

Всього Всього 71300.00

Оплата експлуатаційних послуг 
(пов’язаних з утриманням будинків і 
споруд та прибудинкових територій)

ДК:021-2015-90910000-9

2240 2700,00 2700.00 (дві тисячі сімсот 
грн. 00коп)

березень
грудень

Оплата послуг із страхування 
відповідно до законодавства

ДК:021 -2015-66510000-8

1200,00 1200.00 грн. ( одна тисяча 
двісті грн. 00коп)

квітень
грудень

Оплата послуг пожежної, охоронної 
сигналізації

Оплата послуг сигналізації 
"Тривожна кнопка"

ДК:021 -2015-45310000-3

13448,00 13488.00 (тринадцять тисяч 
чотириста вісімдесят вісім 

грн. 00коп)

квітень
грудень

Плата за  послуги Інтернет- 
провайдерів за користування 
мережею інтернет

ДК:021 -2015-72410000-7

22500,00 22500.00 (двадцять дві
тисячі п’ятсот грн. 00коп)

січень 

-  грудень

Оплата послуг фіксованого
телефонного зв’язку

ДК:021-2015-6421000-1

3100,00 3100.00 (три тисячі сто грн. 
00коп)

Донорогові
закупівлі

січень 

•- грудень
Оплата послуг з перезарядки 
каптпил жі в. гонені в

ДК:021-2015-50310000-1

8700,00 8700.00 (вісім тисяч сімсот 
грн. 00коп)

Допорогові
закупівлі

грудень

Оплата банківських послу г

ДК:021-2015-66110000-4

3600,00 3600.00 (три тисячі шістсот 
грн. 00коп)

грудень



Оплата послуг з обслуговування 
систем кондиціювання, опалення, 
установки та повірки лічильників і 
т.д.

ДК:021-2015-50800000-3

1500,00 1500.00 (одна тисяча 
п ’ятсот грн. 00коп)

ж овтень..
грудень

Розм іщення інформаційних 
оголошень V ЗМІ

ДК:021-2015-98390000-3

2200,00 2200.00 (дві тисячі двісті 
грн. 00коп)

червень
грудень

Оплата побудови, створення, 
установки та впровадження систем 
відеоспостереження та охоронної 
сигняпгізяпії

ДК:021-2015-45310000-3

2500,00 2500.00 (дві тисячі п’ятсот 
грн. 00коп)

жовтень -  
грудень

Оплата побудови, створення, 
установки та впровадження систем 
пожежогасіння

ДК:021 -2015-51700000-9

13552,00 7500.00 (сім тисяч п’ятсот 
грн. 00коп)

Допорогові
закупівлі

жовтень -  
грудень

Всього Всього 75000 ,00

Придбання службових проїзних 
квитків

«Транспортні квитки»
ДК: 021-2015-34980000-0

2250 4 000,00 4000.00 (чотири тисячі грн.. 
00 коп.)

Допорогові
закупівлі

березень -  
грудень

водопостачання водовідведення ДК: 021-2015-65110000-7: 
ДК: 021-2015-90430000-0

2272 1 610,00 1610,00{одна тисяча
шістсот десять грн.00коп)

лютий-грудень

Електроенергія ДК: 021-2015-09310000-5 2273 9 000,00 9000,00(дев*ять тисяч 
грн.ООкоп)

березень -  
грудень

Г азопостачання ДК: 021-2015-09120000-6 2274 14 000,00 ) 4000,00(чотирнадцять
тисяч грн.ООкоп)

березень -  
грудень

Затверджений рішенням відповідальної особи №  1 від Щ ех _  _2017 року.

Д иректор

Відповідальний за проведення 
закупівлі


