
 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/ річного плану 

закупівель, що здійснюються без проведення  

процедур закупівель  

на 2016 рік 
Гребінківська міська рада Полтавської області, ЄДРПОУ 13956272 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 
 
Предмет закупівлі Код 

КЕК

В 

(для 

бюд

жетн

их 

кошт

ів) 

Очікувана 

вартість предмета 

закупівлі 

Процеду

ра 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Код ДК 016:2010 - 17.23.13 

Журнали реєстраційні, 

бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, формуляри та 

інші канцелярські вироби, 

паперові чи картонні; Код CPV 

ДК 021:2015 - 22800000-8 

Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали, 

бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, бланки та інші 

паперові канцелярські вироби 

2210 5396,50 (п’ять 

тисяч триста 

дев’яносто шість 

грн. 50 коп.)  з 

ПДВ 

   

Код ДК 016:2010 -22.23.14-50.00 

Двері, вікна й рами віконні та 

пороги для дверей, пластмасові; 

Код CPV ДК 021:2015 -

44221000-5 Вікна, двері та 

супутні вироби 

2210 13200 (тринадцять 

тисяч двісті) 

гривень з ПДВ 
   

Код ДК 016:2010 -22.23.14- 

Лотки та підставки на папір, 

лотки на пера, підставки на 

печатки й подібне конторське чи 

канцелярське устатковання з 

недорогоцінних металів, крім 

конторських/офісних меблів; 

Код CPV ДК 021:2015 -

30192153-8 Штампи 

2210  

4500 (чотири 

тисячі п’ятсот) 

гривень з ПДВ    

Код ДК 016:2010 -27.40.24 Знаки 

та таблички з назвами світлові й 

подібні вироби; Код CPV ДК 

021:2015- 44423400-5 Вказівники 

та супутні вироби (таблички 

вуличні) 

2210 4352 (чотири 

тисячі триста 

п’ятдесят дві) 

гривні з ПДВ 
   

Код ДК 016:2010 - 20.52.1Клеї;  

Код CPV ДК 021:2015 -

24910000-6  Клеї 

2210 

7,25 (сім гривень 

двадцять п’ять 

коп.) з ПДВ 

   

Код CPV ДК 021:2015 -

30197330-8 Діроколи 2210 

117 (сто 

сімнадцять) грн. з 

ПДВ 

   



 

1 2 3 4 5 6 

Код ДК 016:2010 -  62.01.2 

Оригінали програмного 

забезпечення; Код СPV 021:2015 

- 48761000-0 Пакети 

антивірусного програмного 

забезпечення 

2240 

765 (сімсот 

шістдесят п’ять) 

гривень з ПДВ 

   

Код ДК 016:2010 - 25.99.23 

Фурнітура до швидкозшивачів 

або папок, канцелярські скріпки 

та подібні канцелярські вироби, 

скоби у блоках, з 

недорогоцінних металів (кнопки, 

скоби) 

2210 
30 (тридцять) грн. 

з ПДВ 
   

Код ДК 016:2010 20.41.3 Мило, 

засоби мийні та засоби для 

чищення; код CPV 021:2015 код 

33711900-6 Мило (в т.ч. 

освіжував повітря) 

2210 

218 (двісті 

вісімдесят п’ять) 

грн. з ПДВ 

   

Код 016:2010 - 17.12.2 Серветки 

паперові туалетні, серветки для 

обличчя, рушники, скатертини-

серветки, целюлозна вата й 

полотна з целюлозних волокон; 

Код СРV ДК 021:201533 - 

760000-5Туалетний папір, носові 

хустинки, рушники для рук і 

серветки 

2210 
35 (тридцять 

п’ять) грн. з ПДВ 
   

Код ДК 016:2010 - 22.22.11 

Мішки і пакети, зокрема 

конусоподібні, з полімерів 

етилену; код ДК 021:2015 – 

18937100-7 Пакувальні пакети 

(пакети для сміття полімерні) 

2210 
47 (сорок сім) грн. 

з ПДВ 
   

Код ДК 016:2010 - 32.91.11 

Мітли та щітки для домашнього 

прибирання; код ДК 021:2015 –

39224300-1 Мітли, щітки та інше 

прибиральне приладдя (швабра) 

2210 
120 (сто двадцять) 

грн. з ПДВ 
   

Код ДК 016:2010 - 41.00.1 

Будівлі житлові ; код ДК 

021:2015 –70120000-8 Купівля і 

продаж нерухомості (будинок 

для лікаря-гінеколога ЦРЛ) 

3121 
200000 (двісті 

тисяч) грн. з ПДВ 
   

Код ДК 016:2010 - 23.61.1 

Вироби з бетону для 

будівництва;  Код ДК 021:2015 - 

44114200-4 Бетонні вироби 

(бетонні секції на огорожу) 

3110 

60626 (шістдесят 

тисяч шістсот 

двадцять шість) 

грн. з ПДВ 
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