ДОДАТОК
ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 02125585
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

1
17.23.1 ( 30100000-0 вироби
канцелярські, офісні)

2
2282

80.10.1 ( 79713000-5 послуги
охоронників)

2282

19.20.2 ( 09100000-0 бензин А95,
бензин А92, дизельне паливо)

2282

27.40.2 ( 31500000-0, Освітлювальне
обладнання )

2282

27.40.1 ( 31500000-0, електричні лампи)
20.41.3 (39830000-9, продукція для
чищення)
27.90.1 (31660000-0 вугільні
електроди)

Очікувана вартість
предмета закупівлі
3
60 000,00 (шістдесят
тисяч ) грн. 00 коп.
199 900,00(сто дев’яносто
дев’ять тисяч де’вятсот)
грн.00 коп.
49 880,00( сорок дев’ять
тисяч вісімсот вісімдесят
) гривень 00 копійок
25 000,00 (двадцять п’ять
тисяч )грн.00 коп.

Проц
едур
а
заку
півлі
4

Орієнтовний
початок проведення
процедури закупівлі

Примітки

5

6

30 000,00 (тридцять
тисяч) грн.00 коп.
2282

50 000,00 (п’ятдесят
тисяч) грн 00 коп

2282

3 000,00
(три тисячі) гривень 00
копійок
5 000,00 (п’ять тисяч) грн
00 коп
3000,00 (три тисячі) грн

14.19.1 ( 18141000-9 робочі рукавиці)

2282

22.29.2 ( 30195000-2 дошки)

2282

1

22.29.2 (39174000-2 вивіски)

2282

32.91.1 (39224000-8 мітли, щітки та
інше господарське приладдя)
23.62.1 (44112000-8 будівельні
конструкції різні)

2282

27.32.1 (31300000-9 ізольовані дроти
та кабелі )

2282

21.20.2 (33600000-6 препарати
фармацевтичні )

2282

2282

2282
10.71.1 (158111000-6 хлібопродукти)
10.72.1 (15820000-2 сухарі та печиво;
пресерви з хлібобулочних і
кондитерських виробів)

2282

2282
10.11.2 (15114000-0 потрохи)
10.13.1 (15131000-5 м’ясні пресерви та
вироби )

2282

2282
10.20.1 (15220000-5 риба, рибне філе та
інше м'ясо риби морожені )
10.20.2 (15233000-0 сушена чи солена
риба; риба в розсолі; копчена риба )
10.32.1 (15320000-4 соки фруктові і
овочеві)

2282

10.39.1 (15331000-7 оброблені фрукти та
овочі)

2282

2282

00 коп.
2 000,00 (дві тисячі)
грн.00 коп.
15 000,00 (п’ятнадцять
тисяч) грн 00 коп
3000,00 (три тисячі) грн.
00 коп.
10 000,00
(десять тисяч) грн 00 коп.
4 000,00 (чотири тисячі)
грн.00 коп.
43 000,00
(сорок три тисячі) грн 00
коп.
32 000,00
(тридцять дві тисячі ) грн
00 коп.
2 200,00
(дві тисячі двісті) грн 00
коп.
35 000,00
(тридцять п’ять тисяч)
гривень 00 копійок
25 000,00
(двадцять п’ять тисяч) грн
00 коп
3 500,00(три тисячі
п’ятсот ) грн 00 коп
34 000,00
(тридцять чотири тисячі)
грн 00 коп.
8 000,00
(вісім тисяч) грн 00 коп.

2

10.39.2 (15332000-4 о броблені фрукти
та овочі)
10.41.2 (15411000-2 тваринні та
рослинні жири)

2282
2282
2282

10.51.3 (15530000-2 вершкове масло)
2282
10.51.4 (15544000-3 сирні продукти)
10.51.5 (15551000-5 молочні продукти
різні)

2282
2282

10.11.1 (15110000-0 м'ясо )
10.61.2 (15612000-1 продукція
борошномельно-круп’яної
промисловості )
10.81.1 (15831200-4 цукор і супутня
продукція )

2282

10.82.1 (1584000-8 какао; шоколад та
цукрові кондитерські вироби)

2282

10.39.2 (15332000-4 оброблені фрукти та
овочі, плоди й горіхи, оброблені та
законсервовані)

2282

10.83.1 (15860004 кава, чай та супутня
продукция)

2282

10.61.1 (15614000-5 рис оброблений)

2282

10.61.3 (15613000-8 продукція із зерна
зернових культур)

2282

2282

500,00 (п’ятсот) грн. 00
коп.

2282
01.13.1 (03221000-6 листкові овочі)

500,00 (п’ятсот )грн.00
коп
10 000,00
(десять тисяч) грн 00 коп.
25 000,00
(двадцять п’ять тисяч) грн
00 копійок
20 000,00
(двадцять тисяч) грн 00
коп.
8 000,00
(вісім тисяч ) грн 00 коп.
63 000,00
(шістдесят три тисячі )
грн 00 коп.
8 500,00
(вісім тисяч п’ятсот ) грн
00 коп.
15 000,00 (п'ятнадцять
тисяч) грн. 00 коп.
20 000,00
(двадцять тисяч) грн. 00
коп.

40 000 ,00(сорок тисяч)
грн 00 коп.
8 000,00(вісім тисяч) грн
00 коп.
17 000,00(сімнадцять
тисяч ) грн 00 коп.
13 000,00
(тринадцять тисяч) грн 00
коп.

3

01.13.3 (032212000-6 плодові овочі)

2282

6 000,00(шість тисяч )грн.
00 коп

01.13.4 (03221000-6 овочі)

2282

01.13.5 (03212000-0 картопля та сушені
овочі)

2282

19 500,00 (дев’ятнадцять
тисяч п’ятсот) грн. 00 коп.
20 400,00 (двадцять тисяч
чотириста) грн. 00 коп.

01.13.7 (03221000-6 овочі)

2282

7 500,00(сім тисяч
п’ятсот) грн 00 коп.

01.11.7 (03212000-0 картопля та
сушені овочі)

2282

1000,00 (одна тисяча) грн.
00 коп

2282

3 500,00
(три тисячі п’ятсот ) грн.
00 коп.

01.47.2 (03142500-3 яйця, продукція
тваринництва )
10.12.1 (15112100-7 м’ясо свійської
птиці )
01.24.1 (03222000-3 фрукти і
горіхи , яблука)
01.22.1 (03222000-3 фрукти і горіхи,
плоди тропічних і субтропічних
культур)
01.23.1 (03222000-3 фрукти і горіхи,
плоди цитрусових культур)

2282

11500,00 (одинадцять
тисяч п’ятсот) грн. 00 коп.

2282

45 000,00 ( сорок п’ять
тисяч ) грн. 00 коп.
2 000,00 (дві тисячі) грн.
00 коп.

01.24.2 (03222000-3 фрукти і горіхи,
плоди зерняткових і кісточкових
культур, інші)

2282

01.25.1 (03222000-3 фрукти і горіхи,
ягоди та плоди рослин Vaccinium

2282

600,00 (шістсот) грн. 00
коп.

01.84.3 (15872400-5 трави та спеції,
сіль харчова )
10.84.1 (15871000-4 оцет; соуси;
приготовані заправки; гірчичний

2282

800,00
(вісімсот) грн. 00 коп.

2282

11 200,00 (одинадцять
тисяч двісті) грн. 00 коп.

01.13.8 (03221000-6 гриби)

2282
2282

2282

500,00 (п’ятсот) грн. 00
коп.
4500,00 (чотири тисячі
п’ятсот) грн. 00 коп.

2 000,00
(дві тисячі) грн. 00 коп.

4

порошок та гірчична макуха; столова
гірчиця , приправи та прянощі (соуси,
майонез,оцет)
10.84.2 (15872400-5 трави та спеції,
прянощі оброблені (перець )

2282

10.42.1 (15431000-8 маргарин та подібні
продукти )

2282

10.73.1 (15850000-1 макаронні вироби)

2282

10.51.1 (15510000-6 молоко та вершки)

2282
2282

10.89.1 (15898000-9 дріжджі)

3 000,00 (три тисячі) грн.
00 коп.
7 000,00 (сім тисяч) грн.
00 коп.
3 700,00 (три тисячі
сімсот) грн. 00 коп.
11 000,00 (одинадцять
тисяч) грн. 00 коп.
800,00 (вісімсот) грн. 00
коп.

11.07.1 (15980000-1 безалкогольні напої
, води мінеральні )

2282

10.82.1 (1584000-8 какао; шоколад та
цукрові кондитерські вироби)
17.29.1 (30199000-0 паперове
канцелярське приладдя та інші паперові
вироби)
58.14.1 (22200000-2 газети,
періодичні спеціалізовані та інші
періодичні видання і журнали)

2282

800,00 (вісімсот) грн. 00
коп.

2282

25 000,00 (двадцять п’ять
тисяч) грн.00 коп.

2282

8 000,00 (вісім тисяч)
грн.00 коп.

58.11.1 (22100000-1 друковані книги,
брошури та проспекти )

2282

17.24.1 (39190000-0 шпалери)

2282

20 000,00
(двадцять тисяч) грн 00
коп.
2000,00 (дві тисячі ) грн.
00 коп.
40 000,00
(сорок тисяч.) грн. 00
коп.

2282
20.30.2 (44800000-8 фарби та лаки)

7 000,00 (сім тисяч ) грн.
00 коп.

5

(28.14.1)(42130000-9 арматура
трубопровідна: крани, вентилі, клапани
та подібні пристрої)

2282

35 000,00 (тридцять п’ять
тисяч) грн.00 коп.

90.03.1 (92312000-1 мистецькі послуги)

3110

22.23.1 (39515000-5 вироби пластмасові
для будівництва; лінолеум і покриви на
підлогу, тверді, не пластикові )

2282

40 000,00 (сорок тисяч)
грн. 00 коп
25 000,00
(двадцять п’ять тисяч)
гривень 00 коп.

16.21.2 ( 44191000-5 дерев’яні
конструкційні матеріали різні)
25.11.2 (44140000-3 продукція,
пов’язана з конструкційними
матеріалами )
13.92.2 (19200000-8 текстильні вироби
та супутні товари)
27.51.2 (39710000-2 прилади
електричні побутові )

2282

10 000,00 (десять тисяч)
грн 00 коп.

2282

10 000,00(десять тисяч)
грн 00 коп

2282

5 000
(п’ять тисяч ) грн 00 коп.

2282

2 000,00 (дві тисячі)
грн.00 коп.

31.03.1 (39143000-6 матраци)

2282

25.73.4 (42676000-5 частини ручних
інструментів)

2282

26.51.5 (38340000-0 прилади для
вимірювання величин )

2282

2 000,00 (дві тисячі) грн.
00 коп.
4 500,00 (чотири тисячі
п’ятсот) грн. 00 коп.
20 000,00 (двадцять
тисяч) грн.00 коп.

13.93.1 (39531000-3 килимові

2282

покриття)
25.72.1 (44500000-5 знаряддя, замки,
ключі, петлі, кріпильні деталі,
ланцюги та пружини )
27.33.1 ( 31200000-8 електророзподільна
та контрольна апаратура )
31.00.1 (39110000-6 сидіння, стільці та
супутні вироби і частини до них)

2282

2282
2282

3 000,00 (три тисячі)
грн.00 коп.
5 000,00 (п’ять тисяч)
грн.00 коп.
11 000,00(одинадцять
тисяч) гривень 00 копійок
20 000,00(двадцять тисяч)
грн.00 коп

6

5 000,00 (п’ять тисяч) грн
00 коп.
20 000,00
(двадцять тисяч) грн.00
коп
6 000,00 (шість тисяч)
грн.00 коп

31.01.1 ( 39130000-2 меблі офісні)

2282

28.25.1 (42500000-1 охолоджувальне та
вентиляційне обладнання)

3210

16.29.1 (44191000-5 дерев’яні
конструкційні матеріали різні)
74.90.2 ( 98111000-4 послуги
професійні, технічні та комерційні,
послуги підприємницьких організацій)
71.11.2 (71242000-6 підготовка проектів
та ескізів, оцінювання витрат)
49.31.1 (60200000-0 послуги щодо
міського та приміського перевезення
пасажирів залізницею, поповнення
карток БЕК)
82.99.1 (70330000-3 послуги з
управління нерухомістю, надавані на
платній основі чи на договірних
засадах)

2282

08.12.1(14210000-6 гравій та пісок)

2282

3 000,00
(три тисячі) грн. 00 коп.

01.49.2 ( 03142000-8 продукція
тваринництва)

2282

3 000 (три тисячі) грн .00
коп.

25.73.1( 44511000-5 інструменти ручні
для використання в сільському
господарстві, садівництві чи лісовому
господарстві)
24.10.3 (44170000-2 , прокат плаский зі
сталі, плити, листи, стрічки та фольга,
пов’язані з конструкційними
матеріалами)

2282

2282

20 000,00 (двадцять
тисяч) грн.00 коп

2282

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

2282
3 000,00 (три тисячі ) грн
00 коп.
2 000,00(дві тисячі) грн 00
коп.

3 000,00 (три тисячі грн.
00 коп
2282
20 000(двадцять тисяч)
грн. 00 коп.

7

08.93.1 (14400000-5 сіль і чистий

2 000,00 (дві тисячі) грн.
00 коп.

хлорид натрію)
23.52.1(44920000-5 вапно негашене,
гашене та гідравлічне)

2282

6 000,00 (шість тисяч)
грн. 00 коп

23.51.1 (44111000-1 цемент)

2282

3 000,00(три тисячі) грн
00 коп.

17.12.1 (22800000-8 паперові чи
картонні реєстраційні журнали,
бухгалтерські книги, швидкозшивачі,
бланки та інші паперові канцелярські
вироби )
14.12.3(18113000-4 виробничий
одяг)
27.11.5( 31150000-2 елементи баластні
до розрядних ламп або трубок;
перетворювачі статичні; дроселі та
котушки індуктивності)
29.32.3 ( 34300000-0 частини та
приладдя до транспортних засобів і їх
двигунів )
20.20.1 (24455000-8 пестициди та інші
агрохімічні продукти)

2282

05.10.1 (09111000-0 Вугілля та паливо
на вугільній основі )

2282

31.00.1 (39112000-0 стільці)

2282

31.01.1 (39121000-6 письмові та інші

столи)
32.99.5 (18530000-3 подарунки та
нагороди)

15 000,00
(п’ятнадцять тисяч) грн
00 коп.
2282

10 000,00(десять тисяч)
грн 00 коп.

2282
1500,00 (одна тисяча
п’ятсот ) грн 00 коп
2282

2282

40 000,00
(сорок тисяч) грн 00 коп.
15000,00 (п’ятнадцять
тисяч) грн.00.коп.
10 000,00
(тридцять тисяч) гривень
00 копійок
3 000,00 (три тисячі )
грн.00 коп
3 000,00 (три тисячі )
грн.00 коп
1500,00 (одна тисяча
п’ятсот) грн.00 коп.

8

85.59.1 ( 80500000-9 навчальні послуги)

2282

55.90.1 (55100000-1 готельні послуги)
62.01.1 (72211000-7 послуги з

2282

3 000,00 (три тисячі) грн.
00 коп.
12 000,00 ( дванадцять
тисяч) грн.00 коп.

розробки системного та
користувацького програмного
забезпечення)

3 000,00 (три тисячі )
грн.00 коп.

33.20.4 (45312000-7 встановлення
систем аварійної сигналізації та антен)
31.00.9 (50850000-8 послуги з

2282

ремонту і технічного обслуговування
меблів)
84.25.1(75251000-0 послуги пожежних

18 000,00 (вісімнадцять )
грн.00 коп.
20 000,00 (двадцять
тисяч) грн. 00 коп.

2282

служб )
62.09.1 (51600000-8 послуги зі
встановлення комп’ютерної та офісної
техніки)
63.11.1 ( 72267000-4 послуги з
профілактичного обслуговування та
відновлення програмного забезпечення)
63.11.1 (72310000-1 послуги з обробки
даних (студентські квитки)
86.90.1 (85100000-0 послуги у сфері
охорони здоров’я)

8 000,00(вісім тисяч) грн.
00 коп.
34 000,00 (тридцять
чотири тисячі) грн. 00
коп.

2282

36 000,00 (тридцять шість
тисяч) грн 00 коп.
126 000,00 (сто двадцять
шість тисяч) грн 00 коп
2 000,00 (дві тисячі)
грн.00 коп.

96.01.1 ( 98310000-9 послуги з прання і
сухого чищення )
18.12.1 (79810000-5, друкування
дипломів)

2282

18.11.1 (79824000-6 друкування газет)

2282

2282

32 000,00 (тридцять дві
тисячі) грн. 00 коп.
193 000,00 (сто
дев’яносто три тисячі)
грн. 00 коп.
10 000,00
(десять тисяч) грн.
00 коп.

9

23.53.1 (44111000-1 будівельні

2 000,00 ( дві тисячі)
грн.00 коп.

матеріали)
33.13.1 ( 50344000-8 послуги з ремонту
і технічного обслуговування
електронного й оптичного
устаткування)
33.12.1 ( 50531000-6 послуги з
ремонту і технічного обслуговування
устаткування загальної призначеності)
33.12.1 (50750000-7 послуги з
обслуговування ліфтів)

2282

130 400,00 (сто тридцять
тисяч чотириста) грн. 00
коп

2282

80 000,00 (вісімдесят
тисяч ) грн. 00 коп

2282

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

95.12.1 (50334000-5 ремонтування
комунікаційного устаткування )

2282

45.20.1 (50112000-3 послуги з ремонту і
технічного обслуговування автомобілів)

2282

71.12.1 (71318000-0 послуги інженерні)

2282

40 000,00(сорок тисяч)
грн. 00 коп
50 000,00
(п’ятдесят тисяч) грн. 00
коп.
30 000,00
(тридцять тисяч) грн
00 коп.

71.12.3 ( 71251000-2, геодезичні
послуги у галузях архітектури та
будівництва )

2282

65.12.1 (66512000-2 послуги зі
страхування від нещасних випадків і
страхування здоров’я )
65.12.2 (66514000-6 послуги зі
страхування вантажів та послуги з
транспортного страхування

2282

73.11.1 ( 79341000-6 рекламні послуги)

2282

38.12.1 ( 90520000-8 послуги у сфері
поводження з радіоактивними,

2282

2282

13 000,00 (тринадцять
тисяч) грн.00 коп.
5 000,00
(п’ять тисяч) грн 00 коп.
13 000,00 (тринадцять
тисяч) грн 00 коп.
30 000,00 (тридцять
тисяч) грн 00 коп.
6 300,00 (шість тисяч
триста) грн. 00 коп
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токсичними, медичними та
небезпечними відходами)
59.11.1 ( 92111000-2 послуги з
виробництва відеопродукції про
діяльність ХНПУ ім. Г.С. Сковороди)
59.11.1 ( 92100000-2 послуги з
виробництва просвітницької
відеопродукції про Г.С. Сковороду)
64.19.3 (66111000-1 банківські
послуги)
61.10.3
(64215000-4
послуги
ІРтелефонії )
61.10.4 (72411000-4 послуги зв’язку
Інтернетом проводовими мережами)

2282

60 000,00( шістдесят
тисяч) грн. 00 коп.

2282

20 000,00 (двадцять
тисяч) грн.00 коп

2282

45 000,00 (сорок п’ять
тисяч) грн.00 коп.

2282

2 000,00 (дві тисячі)
грн.00 коп.

2282

90 000,00 (дев’яносто
тисяч) грн.00 коп

33.20.4 (51500000-7 монтування
електронного та оптичного
устаткування )
58.19.1 (79824000-6 послуги з друку з
розповсюдженням надрукованої
продукції ) (брошури, методичкі та
інше)

2282

58.19.1 (22400000-4 марки)

2282

91.01.1 (92510000-9 послуги бібліотек і
архівів)
93.11.1 (92600000-7 послуги у сфері
спорту)
71.20.1 (98112000-1 послуги
професійних організацій ( послуги щодо
технічного випробування й
аналізування)
95.11.1 ( 50312000-5
технічне обслуговування і ремонт

2282

2282

15 000,00 (п’ятнадцять
тисяч )грн 00 коп
99 000,00 (дев’яносто
дев’ять ) тисяч грн 00 коп

2282
2282

2282

4 000,00 (чотири
тисячі ) грн 00 коп
2 000,00 (дві тисячі)
грн.00 коп
40 000,00 (сорок тисяч)
грн. 00 копійок
115 000,00(сто
п’ятнадцять тисяч )грн
00 коп.
21 600,00 (двадцять одна
тисяча шістсот) грн 00
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комп’ютерного обладнання)
95.11.1 (50323000-5 ремонт і технічне
обслуговування комп’ютерних
периферійних пристроїв, перезарядка
картриджів)
33.19.1 (50800000-3 послуги з різних
видів ремонту і технічного
обслуговування )
35.22.1 (65210000-8 розподіл газу)

коп
54 000 (п’ятдесят чотири
тисячі) грн 00 коп
2282

2282
2282

35.23.1 (09123000-7 природний газ)
96.09.1 ( 50800000-3 послуги з різних
видів ремонту і технічного
обслуговування, ремонт жалюзі)

2282

38.11.2 (90512000-9 послуги з
перевезення сміття)

2282

80.10.1 ( 79711000-1 послуги з
моніторингу сигналів тривоги, що
надходять з пристроїв охоронної
сигналізації)
80.20.1 ( 50413000-3 послуги з
ремонту і технічного обслуговування
протипожежного обладнання)

2282

93.19.1 ( 92600000-7 послуги у сфері
спорту)

2282

81.22.1 (90470000-2 послуги з
чищення каналізаційних колекторів)

2282

58.29.3 (79120000-1 консультаційні
послуги з питань патентування та з
авторського права)

2282

30 000,00
(тридцять тисяч) гривень
00 копійок
22 000,00 (двадцять дві
тисячі)грн.00 коп
199 100,00 (сто
дев’яносто дев’ять тисяч)
грн 00 коп.
12 000,00 (дванадцять
тисяч ) грн. 00 коп
104 000,00 (сто чотири
тисячі ) грн. 00 коп
13 000,00 (тринадцять
тисяч) грн..00 коп.
11 280 (одинадцять тисяч
двісті вісімдесят ) грн. 00
коп
75 000,00( сімдесят п’ять
тисяч) грн. 00 коп.
21 000,00 (двадцять одна
тисяча) грн. 00 коп
2 000,00 (дві тисячі)
грн.00 коп
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81.22.1 (50700000-2 послуги з ремонту
і технічного обслуговування
будівельних конструкцій (чищення
вентиляційних каналів будівель)
81.29.1 ( 90620000-9 послуги з
прибирання снігу)
Поточний ремонт будівель учбовоспортивного табору в с. Гайдари
Поточний ремонт лижної бази по вул.
Сокольники,6
Поточний ремонт учбового корпусу по
вул. Алчевських,29
(Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013)
Поточний ремонт учбового корпусу «А»
по вул. Блюхера,2
(Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013)
Поточний ремонт в учбовому корпусі
«Б» по вул. Блюхера,2
(Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013)
Поточний ремонт в учбовому корпусі
«В» по вул. Блюхера,2
(Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013)

11 000,00 (одинадцять
тисяч) грн 00 коп
2282
2282
2282

8 500,00 (вісім тисяч
п’ятсот ) грн. 00 коп
30 000,00(тридцять
тисяч) грн. 00 коп.
24 000,00(двадцять
чотири тисячі) грн. 00 коп

2282

125 000,00 ( сто двадцять
п’ять) тисяч грн.00коп

2282

100 000,00 (сто тисяч)
грн.00.коп

2282

10 000,00 ( десять тисяч)
00 коп.

2282

6800,00 (шість тисяч
вісімсот) грн.00коп

Поточний ремонт в учбовому корпусі
«Г» по вул. Блюхера,2
(Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013)

2282

14 000,00
(чотирнадцять тисяч) грн
00 копійок

Поточний ремонт в корпусі по пров.
Фанінському ,3-в
(Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013)

2282

30 000,00
(тридцять тисяч) гривень
00 копійок

Поточний ремонт в учбовому корпусі по
вул. Чернишевського, 60
(Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013)

2282

50 000,00
( п’ятдесят тисяч) гривень
00 копійок

Поточний ремонт в гуртожитку №5 по
пр. Л.Свободи, 53-б

2282

40 000,00
(сорок тисяч ) гривень
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(Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013)

00 копійок

Поточний ремонт в гуртожитку №3 по
пр. 50-річчя ВЛКСМ, 50
(Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013)

2282

81 000,00
(вісімдесят одна тисяча )
гривень 00 копійок

Поточний ремонт в гуртожитку №4 по
вул.Гв. Широнінців, 41-а
(Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013)
Капітальний ремонт навчального
корпусу по вул. Алчевських,29 (Згідно
ДСТУ БД.1.1-1:2013)
Капітальний ремонт в гуртожитку №3
по пр. 50-річчя ВЛКСМ, 50
(Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013)
Капітальний ремонт в гуртожитку №5
по пр. Л.Свободи, 53-б
(Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013)
Капітальний ремонт в гуртожитку №4
по вул.Гв. Широнінців, 41-а
(Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013)
Капітальний ремонт у навчальному
корпусі «В» по вул. Блюхера,2 (Згідно
ДСТУ БД.1.1-1:2013)
Капітальний ремонт у навчальному
корпусі «Б» по вул. Блюхера,2 (Згідно
ДСТУ БД.1.1-1:2013)

2282

50 000,00
(п’ятдесят тисяча )
гривень 00 копійок
500 000,00
(п’ятсот тисяч) гривень
00 копійок

3210

3210

500 000,00(п’ятсот тисяч)
гривень 00 копійок

3210

500 000,00
(п’ятсот тисяч) гривень
00 копійок
500 000,00
(п’ятсот тисяч) гривень
00 копійок
500 000,00 (п’ятсот тисяч)
гривень 00 копійок

3210

3210

3210

500 000,00
(п’ятсот тисяч) гривень
00 копійок

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.03.2016 р. №3
Голова комітету з конкурсних торгів

____________________
М.А.Алієв
(підпис)
(ініціали та прізвище)

М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ О.Г.Штонда
(підпис)
(ініціали та прізвище)
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