
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ / 
РІЧНИЙ  ТИМЧАСОВИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ 

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 

на  2015  рік 

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного 

університету , 00237191  
(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 

Придбання 

виробів  з 

паперу, 

21.23.1 

22.11.2 

 

 

2282 (2210) 

 

89,00 (вісімдесят 

дев’ять грн.) 

без 

процедури 

закупівлі 

31.12.15 спеціальний 

фонд, 

кредиторська 

заборгованість 

за 2014 рік 

Придбання 

канцелярських 

товарів 

21.23.1 

30.01.1 

36.63.2 

24.65.1 

28.73.1 

28.75.2 

 

 

 

2282(2210) 

 

 

7000,00 ( сім тисяч 

грн.) 

 

без 

процедури 

закупівлі 

 

 

31.12.15 

 

 

спеціальний 

фонд 

Придбання 

талонів на 

бензин 

23.20.1 

 

 

2282(2210) 

 

25000,00 (десять 

тисяч грн.) 

 

без 

процедури 

закупівлі 

 

31.12.15 

 

спеціальний 

фонд 

Придбання 

господарських 

товарів 

14.21.1 

24.30.1 

24.51.3 

26.52.1 

31.50.1 

36.62.1 

36.63.4 

 

 

 

 

2282(2210) 

 

 

22237,00 (тридцять 

дві тисячі двісті 

тридцять сім грн.) 

 

 

без 

процедури 

закупівлі 

 

 

31.12.15 

 

 

 

 

спеціальний 

фонд 



Придбання  

будівельних 

матеріалів 

26.51.1 

24.30.1 

26.53.1 

24.62.1 

 

 

 

2282 (2210) 

 

 

28161, 00 ( сорок 

вісім тисяч грн.) 

 

 

без 

процедури 

закупівлі 

 

31.12.15 

 

 

 

спеціальний 

фонд 

Послуги 

підтримання 

доступу до ЄДБО 

 

2282(2240) 

833,00 ( вісімсот 

тридцять три грн.) 

без 

процедури 

закупівлі 

31.12.15 кредиторська 

заборгованість 

за 2014 рік, 

спеціальний 

фонд 

Послуги 

підтримання 

доступу до ЄДБО 

 

2282(2240) 

3572, 00 (одна 

тисяча сто 

шістдесят сім грн.) 

без 

процедури 

закупівлі 

31.12.15 спеціальний 

фонд 

Послуги доступу 

до WEB – 

сервера і бази 

даних АІСУ ФР 

МОНУ 

 

2282(2240) 

375,00 (триста 

сімдесят п’ять грн.) 

без 

процедури 

закупівлі 

31.12.15 кредиторська 

заборгованість 

за 2014 рік, 

спеціальний 

фонд 

Послуги доступу 

до WEB – 

сервера і бази 

даних АІСУ ФР 

МОНУ 

 

2282(2240) 

1800,00 ( шістсот 

двадцять п’ять грн.) 

без 

процедури 

закупівлі 

31.12.15  

спеціальний 

фонд 

Послуги зв’язку  

64.20.1 

2282(2240) 9000,00 (дві тисячі 

чотириста грн.) 

без 

процедури 

закупки 

31.12.15 спеціальний 

фонд 

Послуги з 

обслуговування 

газового 

обладнання 

45.33.30 

 

2282(2240) 

9900,00(дві  тисячі  

триста сімдесят 

грн.) 

без 

процедури 

закупки 

 

31.12.15 

 

спеціальний 

фонд 

Банківські 

послуги ( 

розрахунково – 

касове 

обслуговування) 

65.11.1 

 

2282(2240) 

 

11000,00(вісімнадцять  

тисяч двісті тридцять 

грн.)  

без 

процедури 

закупки 

 

31.12.15 

 

спеціальний 

фонд 

Послуги з 

охорони 

74.60.1 

 

2282(2240) 

4800, 00 ( одна тисяча 

двісті грн.) 

без 

процедури 

закупки 

31.12.15 спеціальний 

фонд 

Послуги мережі 

Інтернет 

64.20.3 

2282(2240) 4800,00 (одна тисяча 

двісті грн.) 

без 

процедури 

закупки 

31.12.15 спеціальний 

фонд 

Послуги вивозу 

сміття 

90.00.2 

 

2282(2240) 

12020,00(шість тисяч 

шістсот грн.)  

без 

процедури 

закупки 

31.12.15 спеціальний 

фонд 

Страхування 

автомобілів  

2282 (2240) 1900,00 (одна тисяча 

дев’ятсот грн. 00коп.) 

без 

процедури 

31.12.15 спеціальний 

фонд 



закупки 

Послуги  щодо 

забезпечення у 

підвищенні 

кваліфікації у 

сфері закупівель 

 

 

2282(2282) 

 

6000,00(чотири тисячі 

грн. ) 

без 

процедури 

закупки 

 

31.12.15 

спеціальний 

фонд 

Послуги 

проведення 

ліцензійної 

експертизи 

2282 (2800) 2000,00 (дві тисячі 

грн.. 00коп.) 

без 

процедури 

закупки 

 

31.12.15 

спеціальний 

фонд 

Плата за 

отримання 

ліцензії та 

акредитації  

2282(2800) 6000,00(шість тисяч 

грн.. 00коп.) 

без 

процедури 

закупки 

 

31.12.15 

спеціальний 

фонд 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  26.02.15  N 5  . 

Голова комітету з конкурсних торгів ___________________ 
(підпис) 

Цап В.В.  
(ініціали та прізвище) 

М. П.     

Секретар комітету з конкурсних торгів ___________________ 
(підпис) 

Єрохіна О.О. 
(ініціали та прізвище) 

 

 


