о

Додаток
до річного плану закупівель на 2017 рік
: : 7-10 .. .
(із змінами в редакції від 12.10.2017)
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
________ (найменування замовника - розпорядника державних коштів, код за ЄДРГІОУ 38157940) ______
Орієнтовни
Код
Очікувана вартість
Код
Назва предмета закупівлі
й початок
предмета закупівлі,
класифіка КЕКВ
п
роведення
тора
(грн.)
п р оц едур и
ДК 021:2015
закупівлі
2
3
5
1
24 100,00 (двадцять
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар,
чотири тисячі сто і рн. 00
2210
у тому числі:
коп.)

Офісне устаткування та приладдя різне (папір для друку)

30190000-7

Марки (марки поштові)

22410000-7

Послуги з передплати друкованих видань (послуги з передплати
періодичних видань)

79980000-7

Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання
(вогнегасники)

35110000-8

15 971,00 (п’ятнадцять
тисяч дев’ятсот сімдесят
одна тисяча грн. 00 коп.)
3960,00 (три тисячі дев’ят
сот шістдесят грн. 00 коп.)
3638,00 (три тисячі
шістсот тридцять вісім
грн. 00 коп.)
1760,00 (одна тисяча
сімсот шістдесят грн. 00

липень

6

державний
бюджет
д о г о в ір
укладен о на
1 4 7 4 2 .0 г р н .
( е к о н о м ія з а
п ід с у м к а м и
допорогової
з а к у п ів л і 1 2 2 9 .0 г р н .)

липень
жовтень
серпень

КОГІ.)

Оплата послуг (крім комунальних),
у тому числі:

2240

державний
бюджет

99569,85 (дев’яносто
дев’ять тисяч п’ятсот
шістдесят дев’ять грн.
85 коп.)

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки комп’ютер
ного обладнання (ремонт, регенерація та заправка картриджів)

50310000-1

18 000,00 (вісімнадцять
тисяч грн. 00 коп.)

лютий

Нерегулярні пасажирські перевезення (автотранспортні послуги)

60140000-1

20 400,00 (двадцять тисяч
чотириста грн. 00 коп.)

квітень

Послуги телефонного зв’язку та передачі даних (послуги

64210000-1

49 400,00 (сорок дев’ять
тисяч чотириста грн. 00
коп.)

лютий

т р п р іт м \т п к я іт ій н і і

Примітки

1

2

Послуги провайдерів (Інтернет - послуги)
Послуги, пов’язані із системами та підтримкою (послуги з
технічної підтримки програмного забезпечення)

72410000-7
72250000-2

Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням:

72260000-5

консультаційні
послуги
з
питань
(супроводження) програмного забезпечення

3

обслуговування

послуги з постачання пакетів оновлення (компонентів) до
програмного забезпечення «M.E.Doc»
Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості
(оренда приміщень)

70220000-9

Програма економічного і соціального розвитку
Харківської області на 2017 рік
Забезпечення перебування в Харківській області представ
ників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні,
міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а
також офіційних делегацій адміністративно-територіальних
утворень іноземних держав (презен гаційні видатки),
у тому числі:

О ф існе устаткування та п ри ладдя різн е (папір д л я друку, ручки,

5
лютий

6

серпень

2700,00 (дві тисячі сімсот
гри. 00 коп.)

серпень

1999,00 (одна тисяча
дев’ятсот дев яноето
дев’ять гри.00 коп.)

червень

1,20 (одна грн. 20 коп.)

лютий

123 669,85 (сто двадцять
три тисячі шістсот
шістдесят’ дев’ять грн.
85 коп.)

Усього з державного бюджету:

Продукція рослинництва, у тому числі тепличного (квіткова
продукція)

4
4 200,00 (чотири тисячі
двісті гри. 00 коп.)
2869,65 (дві тисячі
вісімсот шістдесят дев’ять
гри. 65 коп.)

2282

03120000-8

150 000,00
(сто п’ятдесят тисяч гри.
00 коп.)

обласний
бюджет

10 000,00
(десять тисяч грн.
00 коп.)
12 000,00 (дванадцять
тисяч грн. 00 коп.)

січень

січень

олівці)

30190000-7

Фурнітура різна (декоративні вироби різні)

39290000-1

33 000,00 (тридцять три
тисячі грн. 00 коп.)

січень

Текстильні вироби різні (вишиті вироби)

39560000-5

8 000,00 (вісім тисяч грн.
00 коп.)

жовтень

'

е>

1

З
2

3

4

5

Послуги з ресторанного обслуговування (послуги ресторанів)

55310000-6

17 000,00 (сімнадцять
тисяч грн. 00 коп.)

січень

Послуги їдалень (послуги їдалень)

55510000-8

15 000,00 (п'ятнадцять
тисяч грн. 00 коп.)

січень

Послуги з усного перекладу (послуги з усного перекладу)

79540000-1

5 000,00
(п’ять тисяч грн.)

січень

Послуги таксі (автотранспортні послуги)

60120000-5

20 000,00
(двадцять тисяч грн.
00 коп.)

січень

60440000-4 '

30 000,00
(тридцять тисяч грн. 00
коп.)

січень

Послуги у сфері повітряного сполучення та супутні послуги
(комплекс послуг з організації зустріч, супроводження та
обслуговування авіапасажирів в міжнародному аеропорту
«Харків»)
Усього з обласного бюджету:

Заступник директора Департаменту економіки і міжнародних відносин
Харківської обласної державної адміністрації - начальник управління
аналітики, прогнозування та зведення інформації, голова тендерного комітету

150 000,00
(сто п’ятдесят тисяч грн.
00 коп.)

І.В. Коновалова
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