
№ 

з/п
Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності)  

Код згідно з 

КЕКВ         

(для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

1.
Вимикачі світла; Резервний контактор для АВР 

електрощитової

31210000-1 Електрична 

апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл 

2210 4 637 грн. 50 коп.
Без застосування 

електронної системи 
березень 2018

2. Акумуляторні батареї
31440000-2 Акумуляторні 

батареї
2210 2 920 грн. 00 коп.

Без застосування 

електронної системи 
лютий 2018

3. Стенд з охорони праці; Стелажі
39150000-8 Меблі та 

приспособи різні                           
2210 24 800 грн. 00 коп.

Без застосування 

електронної системи 
березень 2018

4. Поліетиленові мішки та пакети для сміття
19640000-4 Поліетиленові 

мішки та пакети для сміття 
2210 5 200 грн. 00 коп.

Без застосування 

електронної системи 
березень 2018

5.

Офісне устаткування та приладдя: ручки, олівці, 

конверти, маркери, папір кольоровий, папір фліпчат, 

бейджи, папір офісний та інше офісне приладдя                  

30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя 

різне                                               

2210 101 292 грн. 00 коп.
Звіт про укладений 

договір
лютий 2018

6. Припій 44310000-6 Вироби з дроту 2210 100 грн. 00 коп.
Без застосування 

електронної системи 
липень 2018

від 02 липня 2018 року № 25

підписано
(підпис)

МП
підписано

(підпис)

02.07.2018

Затверджений  рішенням тендерного комітету 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 22 

березня 2016  № 490 

ЗМІНИ ДО ДОДАТКА ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2018 рік

 виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, ЄДРПОУ 04057646 

(найменування замовника, код згідно з ЄДРПОУ замовника)

Голова тендерного комітету Овчиннікова О.В.
(ініціали та прізвище)

Секретар тендерного комітету Крутілко Ю.С.
(ініціали та прізвище)

ф ц
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підписано

(підпис)

підписано

(підпис)

підписано

(підпис)

підписано

(підпис)

підписано
(підпис)

Краснопір В.В.

Члени тендерного комітету:

Калашнік С.О.

(ініціали та прізвище)

Пятіна В.М.

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Поденежна В.М.

(ініціали та прізвище)

Чернявський І.В.
(ініціали та прізвище)
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