Реестр закупівель, що здійснюються без проведення
процедур закупівель на 2016 рік
Київський

,
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58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (22410000-7 Марки
(Марки поштові)
17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований
папір, або картон для графічних цілей (30199230-1 Конверти (конверти
немапковані)
17 12 1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований
папір, або картон для графічних цілей (30197630-1 Папір для друку (Папір А4)
26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні (30234300-1 Компакт-диски (СО)
58.14 1 Журнали та періодичні видання друковані (22200000-2 Газети,
періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали)
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (22458000-5 Друкована продукція на
замовлення)
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (09100000-0 Паливо (Бензин А95)
26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин (30125100-2 Картриджі
з тонером)
22.19.7 Вироби з вулканізованої гуми, н. в і. у.; гума тверда; вироби з твердої
гуми (30192150-7 датери. 30192153-8 штампи) (печатки та штампи)
13.10.3 Волокна штапельні, текстильні, хімічні, оброблені для прядіння
(39541140-9 шпагати)
17.12.7 Папір і картон оброблені (30197630-1 Папір для друку (Папір А4)
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (30199230-1 Конверти (конверти
немарковані)
31 00.1 Меблі для сидіння та їхні частини(39112000-0 Стільці)
ЗІ .01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі (39121100-7
Письмові столи)
13.10.3 Волокна штапельні, текстильні, хімічні, оброблені для прядіння
(19420000-6 Штучні текстильні волокна)
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (09211100-2 Моторні оливи)
28.29.1 Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарат (42913500-4
Повітрозабірні фільтри)
28.29.1 Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарат (42913300-2
Оливні фільтри)
28.22.1 Устатковання підіймальне та вантажне та частини до нього (34326000-8
Домкрати, муфти зчеплення та супутні деталі) домкрат
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (33196000-0 - Аптечки першої медичної
допомоги)
26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин (30237410-6
Комп’ютерні миші)
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (30237460-1
Комп’ютерні клавіатури)
26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні (30234600-4 Флеш пам'ять)
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17.12.7 Папір і картон оброблені (30197630-1 Папір для друку (Папір А4,
щільність 200г/м2)
22.19.1 Ґума регенерована в первинних формах або як пластини, листи чи
стрічки (19510000-4 -Гумові вироби)
20.52.1 Клеї (2491000-6 - Клеї)
32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі
для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок,
штемпельні подушечки (30192121-5 - К у л ь к о в і р у ч к и )
31.09.1 Меблі, інші (39131100-0 Архівні стелажі)

2210
2210
2210

627,88
592,80
224,40

2210
2210

Всього по КЕКВ 2210
68 20 1 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг
нерухомості (70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової
нерухомості Ю оенда приміщення)
64.11.1 Послуги центрального банку (66110000-4 Банківські послуги
(Розрахунково-касове обслуговування)
65.12 4 Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек
(66515200-5 Послуги зі страхування майна)
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (64210000-1 Послуги
телефонного зв’язку та передачі даних)
73.12.1 Послуги посередників щодо продажу рекламного місця (79341000-6 Рекламні послуги (розміщення оголошення)
58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним
забезпеченням (72268000-1 Послуги з постачання програмного забезпечення)
58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним
забезпеченням (48771000-3 Пакети службового програмного забезпечення
загального користування)
58.29 3 Програмне забезпечення як завантажені файли (48761000-0 Пакети
антивірусного програмного забезпечення)
95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (50312000-5
Технічне обслуговування і ремонт комп’ютерного обладнання)
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного
забезпечення (72200000-7 Послуги з програмування та консультаційні послуги з
питань програмного забезпечення)
53.20.1 Послуги поштові та кур'єрські, інші (64111000-7 Поштові послуги з
доставки газет і періодичних видань)
62 09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної
техніки, інші, н в і. у. (72500000-0 Послуги, пов’язані з комп’ютерними
технологіями)
95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (50300000-8
Ремонт, технічне обслуговування персональних комп’ютерів, офісного,
телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги
( П о с л у г и з пеоезарядки та відновленню картриджів)
65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту (66514110-0 Послуги зі
страхування транспортних засобів) (66516100-1 Послуги зі страхування
цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту)
74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н в і. у.(72810000-1
Послуги з комп’ютерного аудиту)
77.33.1 Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і
устатковання (зокрема комп'ютерів) (50300000-8 Ремонт, технічне
обслуговування персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та
аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги (Оренда системи вебМ О Н І 1О П И Н ІV )
33 12.2 Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання
спеціальної призначеності (50300000-8 Ремонт, технічне обслуговування
персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального
обладнання, а також супутні послуги (Технічне обслуговування маркувальної
машини)
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53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних
послуг (64110000-0 Поштові послуги)

2240

38.116 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів (90511000-2
Послуги зі збирання сміття (Послуги по вивезенню твердих побутових відходів)

2735,40
2240

33 12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної
пішзначеносп (50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів)
33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного
устатковання (50532000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування
електричної техніки, апаратури та супутнього обладнання (Послуги по
обслуговуванню електпомеКЖ)
81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів (50800000-3
Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування (Послуги по
обслуговуванню сантехнічних мепеж )
81 29.1 Послуги щодо очищування, інші (90610000-6 Послуги з прибирання та
підмітання вулиць (Послуги по утриманню прилеглої території)
81.21.1 Послуги щодо загального очищування будівель (90911200-8 Послуги з
прибирання будівель)

2240

2240

68489,52
2240
2240
2240

80 10.1 Послуги, пов'язані з особистою безпекою (79710000-4 Охоронні послуги)

2240
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1813,30

120,00
2240
927800,00
1

2271

Всього по КЕКВ 2271

385000,00
385000,00

І

2272

Всього по КЕКВ 2272

40000,00
40000,00

І

Відшкодування плати за електроенергію

8799,12

2240

Всього по КЕКВ 2240

Відшкодування плати за водопостачання

45955,19

49502,88

38 32 1 Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів (72500000-0 Послуги,
пов’язані з комп’ютерними технологіями (Розбирання, переробка та утилізація
техніки)
63.11.1 Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на вебвузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення
інформаційно-технологічною інфраструктурою (72417000-6 Імена доменів)

Відшкодування плати за теплопостачання

199990,00

2273

Всього по КЕКВ 2273
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (30213000-5
Персональні комп'ютери)

400000,00
400000,00

3110

195000,00

Всього по КЕКВ 3110

195000,00

Всього

2786700,00
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В.о. голови тендерного^

Ковба Т.В.

Секретар тендерного

Тимошенко С.В.

