
ДОДАТОК
ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПШЕЛЬ

на 2016 рік
Комунальне підприємство (ГОЛОВІІІІЙ іllформзl{ійIIо-об'lІІслювалы~ІІйй центр»

ідеllТllфікаціїІlШЙ код за ЄДРПОУ - 04013755
Код Орієнтовний
КЕКВ .. почато,;:

. . оч.lrrt.'Увзна варТІСТЬ Процедура .Предмет З8"'.)'IIlВJIl (ДЛЯ . . •• IІроведеНIІЯ ПРИМІТКИ
б предмета заКУПlВЛI ЗЗ"УIllВJIIюджеТllИ процедур"
х коштів} заh.'"Vпівлі

1 2 3 4 5 б
КОД за дк 016:2010
13.92.2 .. Вироби текстильні готові, іllші 51 000,00 грн,
(13.92.21-50.00 Мішки та пакети, трикотажні з поліетиленової чи з ПДВ . 2016. . _ . ( , СІчень
ItoЛll1рошленовОІ СтрІЧКИ, використовуваНІ для пакування n ятдесят одна тисяча
товарів). . гривень ОО копійок)
{пакети ПОЛІетиленові'

коД за ДК 016:2010
17.21.I-Папір ікартон гофровані, паперова й картонна тара 14000,00 грн, .

. Сlчень-(17.21.15-50.00 Сеrpeгатори, лотки иа листи, ящики лапеРОВІ для з ПДВ б
зберігання та лодібиі вироби, використовувані в (чотирнадцять тисяч e~~Hb
конторах/офісах, магаЗИllах або лодібних закладах) гривень ОО колійок}
(лапки, лотки)

код за ДК 016:2010
17.21.9 - Роботи субпідрядні як частина виробництва гофрованих 14700,00 грн,
паперу й картону, палерової та картонної тари з ПДВ
(17.21.99.00.00 Роботи сублідрЯД!іі як частина виробництва (ЧОТИРНадuять тисяч січснь 2016
гофрованих паперу й картону, паперової та картОІІНОЇ тари) сімсот гривень ОО
(коробки KapТOHfli) КОl1ійок)

"ОД'" ДК 016:20 10
17.22.1 • Папір побyrОI!ИЙ і туалетннй та lIarlePUBa продукція 5 000,00 грн,
(17.22.11 [1allip l)'алетний, носові хусточки, тканини очисні та з ПДВ . 2016

,.. ,...... ( • СІЧСНЬДЛЯ витира!lllЯ ооличчя аоо ПГlЄІІIЧlіl серветки та рушники, л ять ТИСЯЧ rplJBeHb
cKaтcpТlIН~. й Cepl!t.'TКlJ етопові. з IlаІlерової ~:,аси, палеру. ОО коrlійок)
ЦСЛЮJIОЗIЮIвати 'ІІІ полотна з цеЛЮЛОllЮГОВОЛ0КІШ")



(папір l)'алетний, серветки, РУШНИКИпаперові)

код за дк 016:2010 5 000,00 грн,
17.23.1- Вироби канцелярські, паперові з ПДВ

січень 2016(17.23.12-30.00 Конверти паперові чи картонні) (п'ять тисяч гривень
(конверти) ОО копійок)

КОД за ДК 016:2010
І 000,00 грн,17.29.1 - Вироби паперові та KaPТOHtli,інші

(17.29.11-50.00 Етикетки паперові чи картонні самосклеювальні з ПДВ
січень 2016

(крім ДРУlюваllИХ) (одна тисяча гривень

(етикетки самосклеювальні) ОО копійок)

код заДІ{ 016:2010
22.29.2 Вироби rrnастмасові інші, н.в.і.у. 7 200,00 грн,
(22.29.21 ПЛастини, листи, плівка, фольга, смуги, стрічка й з ПДВ

січень 2016подібиі вироби, пластмасові, самосклеювальН1, у рулонах, (сім тисяч двісті
завширшки не більше ніж 20 см) гривень ОО копійок)
І (cтnічка ПJ!l<Vвальна)
КОДза ДК 016:2010
25.99.2 - Вироби з недорогоцінних металів, інші 14 000,00 грн,
(25.99.23 Фурні1)'ра до швидкозшивачів або папок. канцелярські з ПДВ січень - березень
скріпки та подібні канцелярські вироби, скоби У блоках, з (ЧОТИРl1адцятьтисяч 2016
недороroціНI1ИХметалів) гривень ОО копійок)

І (скоби, скпіпки, затиски, біндспи)

КОД за ДК 016:2010
26.11.] - Схеми елепронні іlПеrpoвані

40 000,00 грн,(26.11.30-65.00 Схеми іlПеrpoвані еле","тронні (крім схем
багатокристалы~их):: постіЙІІі запам 'ятовувальні з ПДВ

березень 2016(сорок тисяч гривеllЬnереllрограмовува"l пристрої, з електричним СТІІранням
ОО копійок)іl!формації, зокрема флеш-пам'ять)

(ПРОНССОР)



код за ДК 016:2010
26.12.2 - Карти звукові, відеокаpru, мережеві Kapru та подібні 40 000,00 11'",
каpпt до машин автоматиЧIІОГО обробляння інформаlЙЇ з ПДВ

ЛЮТИЙ2016(26.12.20-00.00 Каpпt звукові, Biдeoкapru, мережеві кapnt та (сорок l1fСЯЧ гривень
подібні каpпt до машин автомаruчного оброблllННIІ інформаціі) ОО копійок)
(звукові та ві.деокарти, матеРИНСЬка n.лата)

КОД за ДК 016:2010
26.20.1 - МЗШИІІИобчислювальні, ЧЗCПfНИта прилaдIVI до них
(26,20.11-00.00 Машинн автоматичного обробJIЯlfНlІ інформації 160000,0011''''
переНОСlfі, масою не більше ніж 10 кг, зокрема лаПТОlllf та з ПДВ

січень 2016ноyrбуки; органаЙlери цифрові перешlалы~1~ та подібні (сто luістдесят тисяч
комп'ютери) гривеtlЬ ОО копійок)
("оут6УК)

КОД заДК 016:2010
26.20.1 - Машини обчислювальні. чаCПfНИ та прнлaдlVl до них 70 000,00 11''',
(26.20.14-00.00 Машини автоматичного обробЛЯНИIІ іиформації з ПДВ

січень 2016цифрові, подані як системи) (сімдесят тисяч
(веб-сервер, сервер додатків, сервер баз даних) гривеtlЬ ОО копійок)

код за ДК 016:2010 42000,00 грн,
26.20.2 - Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої з ПДВ

беjX'Зень 2016(26.20.21-00.00 lJРIfCТJЮЇзапам'ятовувальні) (сорок дві Тlfсяч.і
;опеnативна пам'ять, інше) гривень ОО копійок)
КОД за ДК 016:2010

2 400,00 11''',26.30.2 • Апаратура електрич.на ДЛЯщюводового телефоlfllOГО чи
телеграфного зв 'ІІЖУ; відео фони з 11ДВ

січеllЬ 2016
(26.30.21-00.00 Апарат телефонні з безПроВОДОВОЮтрубk:ОЮ) (дві тисячі чотириста

(апарати телефоllиі з 6езПроВОДОВОЮтрубкою) ГРИ8еIIЬ оо копійок)

КОД за ДК 016:2010
199 000,00 11''',26.30.6 • Частини приладів ОХОРОНIfОЇта пожеЖllOЇ Сllгнзлізації й

подібної апарЗl)'Рl1
з ІІДВ

(26.30.60-00.00 Частини приладІВ охорошюї та IlОжеЖIЮЇ (сто ДI:IІ'ЯIIОСТОдев'ять береЗI:НЬ 2016

сигна..,іlаuії й l!ОдібlЮ'"31шраl)'РИ) ТflСЯЧ ГРИllеllЬ ОО

(система кеnVВ311НЯДОСТVI1О~1)' копійок)

код за ДК 016:2010 І ІО 000,00 11''',
26.40.3 - АпараТ)'ра для заllllСУВЗННЯта відтворюваllllЯ З8)'К)' й , ПДВ

березень 2016зображення (сто lІ'ятдесят lНСIІЧ
'~6АО.З~-60.00 Bi..1eO\lOlliToтt з 1L'13СКЮdеКР3!Ю\l, ДНСIІ.'еї rPllBCllb ОО копійок)



рідИllНокристалічиі, nлазмові без пристроїв настроювання
(відеомонітори кольорові) (крім обладнаних електронно-

І ~ром.ене:~ю трубкою)
МОЩТОПИ

КОД за ДК 016:2010
15 000,00 грн,26.80.1 - Носії інформації магнітні й опrичні

з ПДВ(жорсткі диски)
(п'ЯnЩДIVIТЬтисяч березень 2016

гривень ООкопійок)
КОД за ДК 016:2010

15 000,00 грн,27.12.1 - Апаратура еле!cr1>ична для комутації чн захиС1)'
еле!cr1>ИЧНИХкіл на напругу більше ніж 1000 В з ПДВ січень 2016
(27.12.IО-20.00 Віlмикачі автоматичні) {п'ятнадцять тисяч

І (вимикачі автоматичні) гривень ООкопійок)
КОД заДК 016:2010
27.12.4 - Частини електричної розподільчої та керувальної 10000,00 ГР",
апаратури з ПДВ січень 201627.12.40 Частини електричної розподільчої та керувальної (десять тисяч гривень
апаратури ООкопійок)

І (~етки, касети вимикачі тощо)
КОД за ДК 016:2010

15 000,00 ГР",27.32.1- Проводи та кабелі електронні й електричні, інші
(проводи, кабелі) з пдв березень 2016(п'ятнцдцять тисяч

гривень ООкопійок)
код за ДІ( 016:2010 ІО000,00 грн,
27.90.1 - Устатковання електричне, інше, та його частини з ПДВ січень 2016(27.90.11-00.00 Машини й anaparypa елеlо-ричні Сllеціалізоваllі) (десять тисяч гривень
(блоки живлення) ООкопійо~)
КОД з. ДК 016:2010
28.23.1 - Машинки друкарські. машини для обробЛЯIШЯтекстів і

600,00 грн,лічильні машини
(28.23.12-00.00 Калькулятори елеКТРОllні, кишснькові маШИI!КИ з ПДВ сі'!СИЬ2016(шістсот гривеllЬ ООДЛЯзаписування, відтворюваlН!Я й візуального подаllНЯданих з

копійок)обчислювальними функціями)
(каЛЬК\.ІЛЯТОDИ)
код заДКОI6:20JО

50000,00 гр".28.23.2 - Машини конторські/офісні, інші. та чаСТИЮIдОШІХ
з ПДВ січень - березеllЬ(28.23.24 ЧаСТИlIИта ПРіlЛаддя ДО друкарських і ліЧИЛІ>ІШХ

(п'ятдесят ПІСЯЧ 2016маlllИlJ)
"ривеIIЬ ООкопійок)'каптщ!джі)



код за ДІ< 016:2010
32.99.1 - Убори ІІаголовні захисні; ручки для писання та олівці,
дошки, штемпелі для датування, опеча1)'ваllНЯ та нумеруваНЮI; 14 000,00 грн,
стрічки до друкарських машинок. иrreмпелыli "одутечки ,ПДВ Січень -
(32.99.12 Ручки кулькові; ручки та маркери з наконеЧІIИКОМз (чотирнадцять тисяч березень 20 16
повсті ЧИ іншого поруватого матеріалу; олівці механічні цангові гривень ОО копійок)
чи ГВИlПові)
(nvчкн кvлькові, олівці, маnкеnи)
КОД заДК 016:2010

15 600,00 грн,38.11.2 - Збирання безпечних ВІДходІВ, непридатних для
вторинного використовування (38.11.21-00.00 Збирання ,ПДВ

(п'ятнадцять тисяч січень 2016комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного
шістсот гривень ООвикористовування)

'вивезеlШЯ твепдих побvrnвих відходів) копійок

400 000,00 грн,
ДСТУ Б.Д.l.l-l:2013 ,ІІДВ

березень 2016(реМОIПприміщень КП ГЮЦ) (чотириста тисяч
гРивень ОО копійок)

КОД за ДК 016:2010 3 000,00 ГР",
58.19.1 - Послуги щодо видаваиня друкованої продукції, інші ,ІІДВ лютий 2016~:8.19.19-00.00 Продукція друкована, інша) (три тисячі гривень ОО
візитки) копійок)

199000,00 ГР",
КОД за ДК 016:2010 ,ПДВ
58.29.1 - Програмне забезпечення системне на фізичних носіях (сто дев'яносто дев'ять березень 2016
(програмне забезпечеllllЯ) тисяч гривень ОО

копійок)
КОД за ДК 016:2010 70000,00 грн,
62.02.3 - Послуги щодо технічної допомоги у сфері ,ПДВ січень 2016інформаційних технологій (сімдесят тисяч
'послvги технічної підтnимки ппистnnї"в безпеки) гРивень ОО копійок)
КОД за ДК 016:2010
58.29.5 Послуги щодо видання ліцеlllії на IІраво КОРИС1)'вання 45 000,00 rPII,
програмним забезпечеllНЯМ (58.29.50-00.00 Послугн щодо , ПДВ

січеll" 20 16ВИДЗflШI ліцензії на право користування програ~IНИ~1 (сорок п'ять Т~ІСЯЧ
забезпечеllllЯМ) гривень ОО копійок)
;ппаво копиcтvвання I1погпамним забезПС'lСННЯМ«Ліга lакою))

35 000.00 грн,
ДСТУ Б.Д.I.l-l:2013 , [ІДО

лютий 2016("роекті роБОТI1щодо реМОIПУПРltміщеНl>КП ПОІ () (ТРІШЦЯТЬl1'ять ТИСЯ'І
гривеflЬ ОО копійок)



кодзаДКО16:2010
5 000,00 ГР",81.29.1 • Послуги щодо ОЧИЩУВЗIll1lt,іllllJі

(81.29.11-00.00 Послу •.и ЩОДО дсзіllфікувзнШІ та ВИІIІIЩУВЗIIIІ.ll з ПДВ
січснь 2016

шкідників) (l1'ять тисяч "ривень

~осл~ги з деnaТJtзації та дсзіllФСКlIії лпиміЩСllЬ підllDИЄМСТва) оо копійок)

3аТflСР;IЖСIІНЙ ріlllСIЩНМ ",оміIСТ)' 1 "'ОІІКУРСІІНІ: ТОРlін під 01.12.2015 р.Х! 50.

ГО.10НЗ комітет)' 1 t<:OIIh.1'PCIIIIX ТОРI"ін - М. 10. Балясніков
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