Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Національний музей українського народного декоративного мистецтва 32071423
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

1

2

3

4

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

2210

3000,00 (три тисячі) грн. 00 коп.

-

листопад

Загальний фонд (з ПДВ).

2210

3000,00 (три тисячі) грн. 00 коп

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

2210

2000,00 (п'ять тисяч) грн. 00
коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

ДК 016:2010 - 58.14.1 - Журнали та
періодичні видання друковані (ДК
021:2015 - 22212000-9 - Періодичні
видання) (передплата періодичних
видань)
ДК 016:2010 - 27.40.1 - Лампи
розжарювання та газорозрядні
електричні; лампи дугові (ДК 021:2015
- 31510000-4 -Електричні лампи
розжарення ; 31532110-8 Люмінісцентні трубчасті лампи) (лампи
розжарювання електричні,
люмінісцентні лампи трубчасті)
ДК 016:2010 - 20.41.3 Мило, засоби
мийні та засоби для чищення (ДК
021:2015 - 33711900-6 - мило;
39800000-0 - продукція для чищення та
полірування; 24455000-8 дезінфекційні засоби) (мило, мийні та
чистячі засоби, поліролі, освіжувачі
повітря, дезінфекційні засоби)

Примітки

6

ДК 016:2010 -25.73.30-77.00
Інструменти ручні, інші (зокрема
інструменти патронного типу для
клепання), інструменти для забивання
дюбелів і подібні інструменти (ДК
021:2015 - 42652000-1 Електромеханічні інструмен-ти)
(перфоратор)
ДК 016:2010 - 25.11.23-70.00
Конструкції, виготовлені з алюмінію та
алюмінієві частини до них, н. в. і. у.
(ДК 021:2015 - 44423220-9 -Розкладні
драбини) (стрем'янка)
ДК 016:2010 - 17.23.1 - Вироби
канцелярські, паперові (ДК 021:2015 30197630-1 - папір для друку;
37823100-4 - пергаментний папір)
(папір офісний, папір пакувальний,
папір для кольорового друку)

2210

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

2210

1800,00 (одна тисяча вісімсот)
грн. 00 коп.

2210

5000,00 (п'ять тисяч) грн. 00
коп.

-

-

квітень

Загальний фонд (з ПДВ).

квітень

Загальний фонд (з ПДВ).

-

Загальний фонд (з ПДВ).

Всього КЕКВ-2210 (загальний фонд)
ДК 016:2010 - 58.14.1 - Журнали та
періодичні видання друковані (ДК
021:2015 - 22212000-9 - Періодичні
видання) (передплата періодичних
видань)
ДК 016:2010 - 17.23.13 - Журнали
реєстраційні, бухгалтерські книги,
швидкозшивачі, формуляри та інші
канцелярські вироби, паперові чи
картонні (ДК 021:2015 - 22850000-3) швидкозшивачі та супутнє
канцелярське приладдя)
(швидкозшивачі, реєстраційні
журнали)
ДК 016:2010 -17.12.7 - Папір і картон
оброблені (ДК 021:2015 - 22816000-3
Папірці для нотаток; 22816300-6 стікери; 22830000-7 - зошити) (стікери,
папір для нотаток кольоровий, зошити)

17300,00

2210

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

-

листопад

Спеціальний фонд (з ПДВ).

2210

3000,00 (три тисячі) грн. 00 коп.

-

-

Спеціальний фонд (з ПДВ).

2210

1000,00 (одна тисяча) грн. 00
коп.

-

-

Спеціальний фонд (з ПДВ).

ДК 016:2010 -22.29.2 - Вироби
пластмасові інші (скотч,
швидкозшивачі, файли, папки,
степлери, діркопробивачі, санітарні
вироби, лотки канцелярські) (ДК
021:2015 - 19520000-7 Пластмасові
вироби) (скотч, швидкозшивачі, файли,
папки, степлери, діркопробивачі)
ДК 016:2010 - 26.11.30-65.00 Схеми
інтегровані електронні (крім схем
багатокристальних): постійні
запам’ято-вувальні перепрограмовувані
пристрої, з електричним стиранням
інформації, зокрема флеш-пам’ять
(ДК021:2015 - 30234600-4 - флешпам’ять) (носії ключової інформаціїї
для зберігання ЕЦП)
ДК 016:2010 - 25.73.3 - Інструменти
ручні, інші (набір ключів, паяльник,
тиски та інше) (ДК 021:2015 44512000-2 - Ручні інструменти різні)
(набори інструментів, сокира,
стамески)
ДК 016:2010 - 20.30.11 Фарби та лаки
на основі акрилових або вінілових
полімерів, у водному середовищі (ДК
021:2015 - 44812210-0 - Водні фарби)
(фарба до вапна)
ДК 016:2010 - 27.11.4 Трансформатори електричні (ДК
021:2015 - 31682500-5 -Обладнання для
забезпечення аварійного живлення
(джерело безперервного живлення)
ДК 016:2010 - 22.29.22-90.00 Пластини,
листи, плівка, фольга, стрічка та інші
пласкі пластмасові форми, самосклеювальні, інші, пластмасові, у рулонах
завширшки більше ніж 20 см…. (ДК
021:2015 - 19520000-7) ( плівка
пузирчаста пакувальна)
Всього КЕКВ-2210 (спеціальний фонд)

2210

2000,00 (дві тисячі) грн. 00 коп.

-

-

2210

2850,00 (дві тисячі вісімсот
п'ятдесят) грн. 00 коп.

-

березень

Спеціальний фонд (з ПДВ).

Спеціальний фонд (без
ПДВ).

Спеціальний фонд (з ПДВ).
2210

2000,00 (дві тисячі) грн. 00 коп.

-

квітень

2210

550,00 (п'ятсот п'ятдесят) грн.
00 коп.

-

квітень

Спеціальний фонд (з ПДВ).

2210

2210

Спеціальний фонд (з ПДВ).

5000,00 (п'ять тисяч) грн. 00
коп.

-

-

500,00 (п'ятсот) грн. 00 коп.

-

квітень

Спеціальний фонд (з ПДВ).

19400,00

Договори, дія яких продовжена на початку 2016 року на суму, що не перевищує 20% суми, визначеної у договорах,
укладених за результатами проведених процедур в 2015 році
ДК 016:2010 - 84.24.1 - Послуги у сфері
громадського порядку та громадської
безпеки (ДК 021:2015 - 79713000-5 Послуги з охорони об'єктів та
особистої охорони) (фізична охорона
об'єкта)

2240

92856,00 (дев'яносто дві тисячі
вісімсот п'ятдесят шість) грн. 00
коп.

-

-

Всього:
ДК 016:2010 - 80.20.1 - Послуги систем
безпеки (ДК 021:2015 - 79714000-2 Послуги зі спостереження)
(спостережна та тривожна сигналізація)
ДК 016:2010 - 61.10.1 - Послуги щодо
передавання даних і повідомлень (ДК
021:2015 - 64200000-8 - Послуги
телекомунікаційні) (послуги
телефонного зв'язку, Internet)
ДК 016:2010 - 38.11.6 - Послуги
підприємств щодо перевезення
безпечних відходів (ДК 021:2015 90511200-4 Послуги зі збирання
побутових відходів (вивезення твердих
побутових відходів)
ДК 016:2010 - 68.20.1 - Послуги щодо
оренди й експлуатування власної чи
взятої у лізинг нерухомості (ДК
021:2015 - 70332000-7 - Послуги у
сфері нежитлової власності)
(відшкодування експлуатаційних
витрат)
ДК 016:2010 - 81.29.1 - Послуги щодо
очищування інші (ДК 021:2015 90921000-9 - послуги з дезінфікування
та винищування) (Послуги щодо
дезінфікування та винищування
(дератизація та дезінсекція))

Загальний фонд (20% від
суми договору минулого
року з ПДВ).

92856,00
2240
59109,85 (п'ятдесят дев'ять
тисяч сто дев'ять) грн. 85 коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

2240

16800,00 (шістнадцять тисяч
вісімсот) грн. 00 коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

2240

1000,00 (одна тисяча) грн. 00
коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

2240

48000,00 (сорок вісім тисяч)
грн. 00 коп.

-

-

2240

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

-

-

Загальний фонд. Відповідно до
статті 2 Закону України «Про
здійснення державних
закупівель» (зі змінами) дія
Закону на даний предмет
закупівлі не поширюється (п.3
ст.2).

Загальний фонд (з ПДВ).

ДК 016:2010 - 65.12.4 - Послуги щодо
страхування майна від пожежі та інших
небезпек (ДК 021:2015 - 66515200-5 Послуги зі страхування майна)
(страхування приміщень)

2240

4000,00 (чотири тисячі) грн. 00
коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

ДК 016:2010 - 58.29.5 - Послуги щодо
видання ліцензії на право користування
програмним забезпеченням (ДК
021:2015 - 48412000-9 - Пакети
програмного забезпечення для
підготовки податкової звітності) (ключ
M.E.DOC)

2240

2000,00 (дві тисячі) грн. 00 коп.

-

-

Загальний фонд

2240

3000,00 (три тисячі) грн. 00 коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

2240

10000,00 (десять тисяч) грн. 00
коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

2240

4500,00 (чотири тисячі п'ятсот)
грн. 00 коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

2240

18414.00 (вісімнадцять тисяч
чотиристачотирнадцять) грн. 00
коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

ДК 016:2010 - 71.20.1 - Послуги щодо
технічного випробовування й
аналізування (ДК 021:2015 -71314100-3
Електротехнічні послуги) (перевірка
електромережі)
ДК 016:2010 – 95.11.1 – Ремонтування
комп'ютерів і периферійного
устаткування (ДК 021:2015 - 503000008 50312000-5 Технічне обслуговування
і ремонт комп’ютерного обладнання
(ремонтування і технічне
обслуговування комп’ютерної техніки
та оргтехніки, перезарядка картриджів)
ДК 016:2010 - 85.59.1 Послуги
освітянські, інші, н.в.і.у (ДК 021:2015 79633000-0 Послуги з підвіщення
кваліфікації персоналу (навчання,
підвищення кваліфікації)
ДК 016:2010 - 62.02.2 - Послуги щодо
консультування стосовно систем і
програмного забезпечення (ДК
021:2015 - 72261000-2 - Послуги з
обслуговування програмного
забезпечення (налагодження та
супроводження бухгалтерського
програмного забезпечення Парус
Бюджет)

ДК 016:2010 - 33.12.1 - Ремонтування
та технічне обслуговування машин
загальної призначеності (ДК 021:2015 50413200-5 - Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
протипожежного обладнання) (зарядка
вогнегасників)
ДК 016:2010 - 96.09.1 - Послуги
індивідуальні інші, н. в. і. у (ДК
021:2015 - 45440000-3 - Фарбування та
скління) (фарбування вікон)
ДК 016:2010 - 43.39.1 - Роботи
будівельні опоряджувальні,
обліцювальні та оздоблювальні, інші
(ДК 021:2015 - 45440000-4 Штукатурні роботи) (поточний ремонт
приміщень, цоколю корпусів)
ДК 016:2010 - 43.91.1 - Роботи
покрівельні (ДК 021:2015 - 45442300-0
- Захист поверхонь) (поверхнева
вогнезахисна обробка дерев'яних
конструкцій горища)
ДК 016:2010 - 43.33.2 Роботи щодо
укладання та покривання підлоги,
облицювання стін і обклеювання
шпалерами стін, інші (ДК 021:2015 45432130-4 - Покривання підлоги)
(циклювання та лакування підлоги)
ДК 016:2010 - 96.09.19 - Послуги різні
інші, н.в.і.у. (ДК 021:2015 -98514000-9 Побутові послуги) (натирання
підлоги)

2240

2400,00 (дві тисячі чотириста)
грн. 00 коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

2240

4500,00 (чотири тисячі п'ятсот)
грн. 00 коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

2240

80000,00 (вісімдесят тисяч) грн.
00 коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ)

2240

108592,95 (сто вісім тисяч
п'ятсот дев'яносто дві) грн. 95
коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ)

2240

18000,00 (вісімнадцять тисяч)
грн. 00 коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ)

2240

5000,00 (п'ят ь тисяч) грн. 00
коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

Всього КЕКВ-2240 (загальний фонд)
ДК 016:2010 – 35.30.1 (35.30.12-00.00)
– Пара та гаряча вода; постачання пари
та гарячої води (ДК 021:2015 –
09320000-5 - Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція) (відшкодування
теплової енергії )

479372,80

2271

652600,00 (шістсот п'ятдесят дві
тисячі шістсот) грн. 00 коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

ДК 016:2010 - 36.00.2 - Обробляння та
розподіляння води трубопроводами
(ДК 021:2015 - 65100000-4 - Послуги з
розподілу води та супутні послуги)
(водопостачання та водовідведення)
ДК 016:2010 – 35.11.1 (35.11.10-00.00)
– Енергія електрична (ДК 021:2015 –
09310000-5- електрична енергія)
(активна електроенергія, перетікання
реактивної електроенергії)

2272

7000,00 (сім тисяч) грн. 00 коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

2273

69900.00 (шістдесят дев'ять
тисяч дев'ятсот) грн. 00 коп.

-

-

Загальний фонд (з ПДВ).

Разом КЕКВ-2270 (загальний фонд)
ДК 016:2010 - 61.90.1 - Послуги
телекомунікпційні, інші (ДК 021:2015 64200000-8 - Послуги
телекомунікаційні) (послуги
телефонного зв'язку, Internet)
ДК 016:2010 - 95.11.1 - Ремонтування
комп'ютерів та периферійного
устаткування (ДК 021:2015 - 301251002 - Картриджі з тонером) (зарядка та
відновлення картриджів)
ДК 016:2010 - 64.19.3 - Послуги щодо
грошового посередництва, інші (ДК
021:2015 - 66110000-4 - Банківські
послуги (касове обслуговування)
ДК 016:2010 - 65.11.1 - Послуги щодо
страхування життя (ДК 021:2015 66512000-2 Послуги зі страхування від
нещасних випадків і страхування
здоров’я) (страхування пожежних
дружин)
ДК 016:2010 - 43.39.1 - Роботи
будівельні опоряджувальні,
обліцювальні та оздоблювальні, інші
(ДК 021:2015 - 45262000-1
Спеціалізовані будівельні роботи, крім
покрівельних) (поточний ремонт вікон
корпусу №2)
Всього КЕКВ-2240 (спеціальний фонд)

729500,00

2240

5000,00 (п'ять тисяч) грн. 00
коп.

-

-

Спеціальний фонд (без
ПДВ).

2240

8000,00 (п'ять тисяч) грн. 00
коп.

-

-

Спеціальний фонд (без
ПДВ).

2240

3800,00 (три тисячі вісімсот)
грн. 00 коп.

-

-

Спеціальний фонд (без
ПДВ).

2240

2500 (дві тисячі п'ятсот) грн. 00
коп.

-

-

Спеціальний фонд (без
ПДВ).

2240

12700,00 (дванадцять тисяч
сімсот) грн. 00 коп.

-

-

Спеціальний фонд (з ПДВ).

32000,00

ДК 016:2010 - 36.00.2 - Обробляння та
розподіляння води трубопроводами
(ДК 021:2015 - 65100000-4 - Послуги з
розподілу води та супутні послуги)
(водопостачання та водовідведення)
ДК 016:2010 – 35.11.1 (35.11.10-00.00)
– Енергія електрична (ДК 021:2015 –
09310000-5- електрична енергія)
(активна електроенергія, перетікання
реактивної електроенергії)

2272

1000,00 (одна тисяча) грн. 00
коп.

-

-

Спеціальний фонд (з ПДВ).

2273

8000,00 (вісім тисяч) грн.00
коп.

-

-

Спеціальний фонд (з ПДВ).

Всього КЕКВ-2270 (спеціальний фонд)
ДК 016:2010 - 85.59.1 Послуги
освітянські, інші, н.в.і.у (ДК 021:2015 80510000-2 Послуги з професійної
підготовки спеціалістів (навчання
спеціалістів)

9000,00

2282

1000,00 (одна тисяча) грн. 00
коп.

-

-

Спеціальний фонд (з ПДВ).

Всього КЕКВ-2282 (спеціальний фонд)
Інші поточні видатки (пеня, штрафи)

1000,00
2800

200,00 (двісті) грн. 00 коп.

-

-

Спеціальний фонд.

Всього КЕКВ-2800 (спеціальний фонд)
ДК 016:2010 – 26.20.1 – Машини
обчислювальні, частини та приладдя до
них (ДК 021:2015 – 30213100-6 портативні комп'ютери) (ноутбук)

200,00

3110

10000,00 (десять тисяч) грн. 00
коп.

-

-

Спеціальний фонд (з ПДВ).

Всього КЕКВ-3110 (спеціальний фонд)
ДК 016:2010 - 32.99.59-70.00 Манекени
для кравців, манекени-автомати та інші
рухомі пристрої для оформлення вітрин
(ДК 021:2015 - 39154000-6 - виставкове
обладнання) (манекени)

10000,00

3110

78000,00 (сімдесят вісім тисяч)
грн. 00 коп.

-

-

Бюджет розвитку

Всього КЕКВ-3110 (бюджет розвитку)

78000,00

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.02.2016р. №
Голова комітету з конкурсних торгів
М.П.

4
Білоус Л.С.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

