Додаток до річного плану
на 2014 рік
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, 25675242
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Предмет закупівлі

1

2

3

Меблі інші,
код 31.09.1

99900 ( Дев'яносто
дев'ять тис. дев'ятсот
3110 грн. 00 коп.)

Холодильники та морозильники ;
машини пральні , електроковдри;
вентилятори,
код 27.51.1

99600 ( Дев'яносто
дев'ять тис. шістсот
3110 грн. 00 коп.)

Меблі кухонні,
код 31.02.1

52610 ( П'ятдесят дві
тис. шістсот десять
3110 грн. 00 коп.)

Машини посудомийні побутові,
28.29.5

код

Прилади електричні побутові, інші, н. в.
і. у.,
код 27.51.2

20000 ( Двадцять тис.
3110 грн.. 00 коп.)
99900 ( Дев'яносто
дев'ять тис. дев'ятсот
3110 грн. 00 коп.)

Апаратура для записування та
відтворення звуку й зображення ,
код 26.40.3
Прилади для вимірювання електричних
величин і йонізівного випромінювання
,
код 26.30.1

63466 ( Шістдесят
три тис. чотириста
шістдесят шість грн.
3110 00 коп.)
99950 ( Дев'яносто
дев'ять тис. дев'ятсот
п'ятдесят грн. 00
3110 коп.)

Апаратура радіо- та передавальна
;камери телевізійні ,
код 26.30.1

5000 ( П*ять тис. грн.
3110 00 коп.)

Косарки для газонів, парків, спортивних
майданчиків,
код 28.30.4
Інструменти і прилади медичні ,
хірургічні та стоматологічні, код 32.50.1

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Процедура
закупівлі

Очікувана вартість
предмета закупівлі

4

5

4000 ( Чотири тис.
3110 грн. 00 коп.)

6000 ( Шість тис.
3110 грн.00 коп.)

Програмне забезпечення
Теплообмінники; установки для
кондиціювання повітря не побутові, не
побутове холодильне та морозильне
устаткування,
код 28.25.1
Меблі медичні, хірургічні,
стоматологічні та ветеринарні; крісла
парикмахерські та подібні крісла; їхні
частини,
код32.50.3
Помпи для рідин; підіймачі рідин
(
насос),
код
28.13.1

Голова комітету з конкурсних торгів

Примітка

50000 ( П'ятдесят
3110 тис. грн. 00 коп.)

25000 ( Двадцять
п*ять тис. грн. 00
3110 коп.)

16900 ( Шістнадцять
тис. дев'ятсот грн. 00
3110 коп.)
12800 ( Дванадцять
тис. вісімсот грн. 00
3110 коп.)

К. І. Сичик
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