ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгів України 15 вересня 2014 року № 1106
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ зі змінами
на 2015 рік

Національна академія правових наук України

00065028

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівелі

Процедура
закупівлі

1

2

3

4

Предмети, матеріали, о б л а д н а н н я та і н в е н т а р

2210

Предмет закупівлі

Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове
(22.29.25-00.00)

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
чякл/піппі
5

Примітка

6

8180

(вісім тисяч сто вісімдесят грн)

Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові
книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані
(58.19.14-00.00)

-

3650

(три тисячі шістсот п'ятдесят грн)

Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин
(19.20.21-00.00)

-

116000

(сто шістнадцять тисяч грн)
11370

Вузли та деталі до авто

(одинадцять тисяч триста сімдесят
гтшї

Пасти, порошки та інші засоби для чищення
20.51.44-00.00

( одна тисяча сімсот грн)

Журнали та періодичні видання, друковані, інші
58.14.19-0.00

( тринадцять тисяч п'ятсот грн)

-

1700

13500
154400

Разом

(сто п'ятдесят чотири тисячі
чотириста грн)

Оплата послуг (крім к о м у н а л ь н и х ) (+оплата і н ш и х
к о м у н а л ь н и х послуг)

2240

Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних
засобів (крім ремонтування електричної системи та кузова), звичайне
(45.20.21-00.00)

82878

(вісімдесят дві тисячі вісімсот
сімдесят вісім грн)

-

8979,64

Послуги щодо страхування від нещасних випадків
(65.12.11-00.00)

(вісім тисяч дев ятсот сімдесят дев
ять грн 64 коп)

-

21320,36

Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек
(65.12.41-00.00)

(двадцять одна тисяч я триста
двадцять гон 36 коп)

Послуги стаціонарного телефонного зв язку - доступ і користування
(61.10.11-00.00)

(шістнадцять тисяч вісімсот грн)

Послуги щодо консультування стосовне систем і програмного
забезпечення
(62.02.20-00.00)

(одна тисяча вісімсот сімдесят вісім
грн)

-

16800
-

1878

Послуги щодо обробляння даних
(63.11.11-00.00)

432

Програмне забезпечення системне як завантажні файли
(58.29.31-00.00)

690

(шістсот дев яносто грн)

Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у.
(64.19.30-00.00)

(сімсот сорок грн)

( чотириста тридцять дві грн)

740

-

-

-

_

4176

Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами, інші
(61.10.49-00.00)

(чотири тисячі сто сімдесят шість
грн)

Послуги інформаційних агентств стосовно аудіовізуальних засобів
масової інформації
(63.91.12-00.00)
Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп ютерної
техніки, інші, н.в.і.у.
(62.09.20-00.00)

-

3600

(три тисячі шістсот грн)

-

1152

(одна тисячя сто п'ятдесят дві грн)

-

9054

Послуги допоміжні, пов'язані з друкуванням
(18.13.30-00.00)

(дев'ять тисяч п'ятдесят чотири грн)

-

800

Послуги поштові та кур'єрські, інші, н. в. і. у.
(53.20.19-00.00)
Збирання комунальних безпечних відходів, непридатних для
вторинного використовування
(38.11.29-00.00)

(вісімсот грн)

-

1200

(одна тисяча двісті грн)

-

163800

(сто шістдесят три тисячі вісімсот
грн)

Разом

Інші видатки

2800

1800

(одна тисяча вісімсот грн)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
32468

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(35.30.11-00.00)

2271

Вода природна, послуги каналізації
(36.00.11-00.00, 37.00.11-00.00)

2272

Енергія електрична
(35.11.11-00.00)

2273

(тридцять дві тисячі чотириста
шістдесят вісім грн)

-

11000

(одинадцять тисяч грн) •

-

119000

(сто дев'ятнадцять тисяч грн)

-

20% від дог.2014р.
Згідно п.6 ст.40
Закону № 1197-VII

