Зміни до додатку до річного плану
на 2015 рік
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, 25675242
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Код КЕКВ
(для
Очікувана вартість предмета Процедура
бюджетни
закупівлі
закупівлі
х коштів)

Предмет закупівлі

1
Послуги щодо технічного випробовування й
аналізування ( технічне обслуговування лічильників),
код 71.20.1
Ремонтування та технічне обслуговування машин
загальної призначеності , код33.12.1

2

3

4

99000 ( Дев'яносто дев'ять тис.
2240 00 коп.)
30000 ( Тридцять тис. грн. 00
2240 коп.)
1800 ( Одна тис. вісімсот грн.
2240 00 коп.)

Послуги пожежних служб, код 84.25.1
Ремонтування інших предметів особистого вжитку
та господарсько - побутових виробів, код95.29.1
Послуги щодо очищення інші , код 81.29.1

25000 ( Двадцять п*ять тис.
2240 грн. 00 коп.)
35000 ( Тридцять п*ять тис.
2240 грн. 00 коп.)

Послуги щодо грошового посередництва, інші, н.в.і.у,
код 64.19.3

99900 ( Дев'яносто дев'ять тис.
2240 дев'ятсот грн. 00 коп.)

Послуги зв'язку Інтернетом проводними мережами,
код 61.10.4

50956 ( П'ятдесят тис. дев'ятсот
2240 п'ятдесят шість грн. 00 коп.)

Перевезення вантажів дорожніми транспортними
засобами ( доставка підручників), 49.41.1
Послуги щодо друкування інші, код 18.12.1

70000 ( Сімдесят тис. грн. 00
2240 коп.0
15000 ( П'ятнадцять тис. грн. 00
2240 коп.)

Послуги системи безпеки, код 80.20.1

22000 ( Двадцять дві тис.
2240 грн.00 коп.)

Ремонтування комп'ютерів і периферійного
устаткування , код 95.11.1

20000 ( Двадцять тис. грн. 00
2240 коп.)

Послуги щодо страхування життя , код 65.11.1

2240 2000 ( Дві тис. грн. 00 коп.)

Технічне обслуговування та ремонтування
автомобілів і маловантажних автотранспортних
засобів, код 45.20.1

2240 8000 ( Вісім тис. грн. 00 коп.)

Оплата проїзду, добових учасників навчально тренувальних зборів

35000 ( Тридцять п*ять тис.
2240 грн. 00 коп.)

Послуги розважальні ,інші, н. в. і. у.
озвучення ) код93.29.1
Послуги інженерні ( виготовлення технічної
документації), код 71.12.1

(
2240 4000 ( Чотири тис. грн. 00 коп.)
99900 ( Дев'яносто дев'ять тис.
2240 дев'ятсот грн. 00 коп.)

Послуги щодо радіомовлення; оригінали радіомовних
передач, код 60.10.1

7632 ( Сім тис. шістсот
2240 тридцять два грн. 00 коп.)

Послуги консультативні щодо господарської
діяльності, інші ( технічне обслуговування газових
котлів), код 70.22.3

50000 ( П'ятдесят тис. грн. 00
2240 коп.)

Послуги щодо передавання даних і повідомлень, код
61.10.1

Голова комітету з конкурсних торгів

97100 ( Дев'яносто сім тис. сто
2240 грн.00 коп.)

К. І. Сичик

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітка
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