
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2019 рік

Господарський суд Вінницької області ЄДРГІОУ 02844558

ГКонкретна н;·тJ_!_1рсдмст:;
закуіпвл:

І
~
'

Коди відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

; Папір для друкуі ; .

!~-------
1 Конверти
!

Журнали реєстраційні,
бухгалтерські книги.
швидкозшивачі.
формуляри та інші

. друковані вироби,
І 11апсрові та картонні
І Офісне уст~ткування та
! приладдя різне ( ручки.

маркери, олівці. скоби,
скотч штампи. коректори
та ін. канцелярські товари)
Журнали та періодичні
видання лруковаш

І
(підписка псріодичних
видань) _

----- -~-- - -
Ко;.1.

згідно
·1

КЕЮЗ

І ЛК021:2015:30197630-1

021:2015-30199230-1

дк 021:2015-22800000-8

Розмір бюджетного
призначення за
кошторисом або

, , 

очі ку вана вартість
І предмета ·закупшт

2 3 І 4 _
221 о І 49 900.00 грн.

( сорок дев· ять тисяч
дев'ятсот гривень ОО

коп.)----
1 О ООО. ОО грн.

( десять тисяч гривень
ОО коп.)

2 ООО.ОО грн.
( дві тисячі гривень

ОО коп.)

,__ , - -..------

2210

2210

дк 021:2015-30 І 90000-7 2210

цк 021 :20 І 5-22200000-2 2210

І Іроцеду
закупів

5
Без застосу

електрон
систем

Без застосу
електрон

систем
Без застосу

електрон
систем

16 ООО.ОО грн.
( шістнадцять тисяч

гривень ОО коп.)
Без застосу

електрон
систем

4 ООО.ОО грн.
( чотири тисячі гривень

()() КОІІ.)

Бсз застосу
електрон

систем

- --
')13 Орієнтовний Примітка
ПІ початок

проведення
процедури
закупівлі

6 7
вання Квітень. 2019

ної
11

--
вання Вересень.2019

ної
и
вання січень,2019

ної квітень.2019

и

-
Травень, 20 19

1111\Я
ої •-'

1111\Я Лютий, 2019

ої

-- ·---

•



- -- --
Фарби ДК 021 :20 І 5-4481 0000-1 2210 2 000,00 1·рн. Без застосування Квітень, 2019

( дві тисячі гривснь електронної
оо коп.) системи

- -
Матеріали для кріі ілсння дк 021 :2015 - 32320000-2 2210 15 000,00 грн. 1->с1 застосування Лютий. 2019

та пілключення ТІ3 панелі ( п'ятнадцять тисяч електронної
гривень ОО коп.) системи

~
Коробки для носилок дк 021:2015-44617000-8 2210 1 О ООО. ОО грн. Без застосування Жовтень. 20 І 9

(десять тисяч гривень електронної
ОО коп.) системи

Вказівники та супутні дк 021:2015-44423400-0 2210 5 ООО, ОО грн. Бе3 застосування Листопад,

вироби (п'ять тисяч триста електронної 2019

гривень оо КОІІ.) системи

Диски DVD-R дк 021:2015- 30234400-2 2210 19 600,00 грн. Без застосування Лютий, 2019

(дев'ятнадцять тисяч електронної
шістсот гривень ОО коп.) системи

1 Іродукція для чищення дк 021:2015-39830000-9 2210 5 ООО, ОО грн. Без застосування Травень, 2019

( миючі засоби) (п'ять тисяч триста електронної
гривень ОО коп.) системи

Нафта і дистиляти дк 021 :2015-09130000-9 2210 75 000,00 грн. Допорогові Березень, 2019

(талони на бензин А-95) ( сімдесят п'ять тисяч закупівлі
гривень ОО коп.)

Механічні запасні частини, дк 021 :2015-34320000-6 2210 1 О 000,00 грн. Бе-з застосування Лютий, 2019

крім двигунів і частин (десять тисяч гривень електронної

двигунів ОО коп.) системи

Частини, аксесуари та дк 021 :2015-30237000-9 2210 1 О 900,00 грн. Без застосування Лютий, 2019

приладдя до комп'ютерів ( десять тися •1 дев'ятсот електронної
гривень ОО коп.) системи

Питна вода (вода питна дк 021:2015-41110000-3 2210 15 000,00 грн. Бе3 застосування Березень, 20 19

бутильована) ( п'ятнадцять тисяч електронної
гривень ОО коп.) системи

Вироби різні з канату, дк 021:--2015-39540000-9 2210 2 000,00 грн. Без застосування Травснь.Ю І~

мотузки та шпагату ( дві тисячі гривень ОО електрон ної
коп.) системи--

~.

•



- - ·--- - .. -
Різальні інструменти ЛК 02І:2015-39240000-6 2210 І 000,00 1·р11. Без застосування ТраL1ен1,,2018

( салоні ножиці. тощо) ( ОДІ 1а ТИСЯ'І::І 1·ри вен Ь елсктропної
ОО коп.) системи - -

Арматура трубопровідна: ДК 021 :20 І 5- 42 І 30000-9 2210 7 000,()() Гр І І. Без застосував ня Тrс:1вснь2018

крани, вентилг, клапани та (сім тисяч гривень ОО електронної

подібні пристрої КОІІ.) системи
Замки, петлі та ручки для ДК 021:2015- 44520000- І 2210 6 000,00 грн. Без застосування Квітень,2018

метапоппастикових вікон ( шість тисяч гривень ОО електронної
коп.) системи

Кріпильні деталі дк 021:2015- 44530000-4 2210 3 000,00 грн. Без застосування Червень,2018

( три тисячі гривень ОО електронної
коп.) системи

Гачки та петлі дк 021:2015- 39265000-7 2210 500,00 грн. Без застосування Лютий,2018

( п'ятсот гривень ОО електронної
коп.) системи

У пор відкидній для дверей дк 021 :2015- 44523300-5 2210 500,00 грн. Без застосування Лютий,2018

( п'ятсот гривень ОО електронної
коп.) системи

Послуги 3 супроводження дк 021 :2015-72260000-5 2240 36 630,00 грн. Звіт про Січень, 2019

програмного забезпсчсння ( тридцять шість тисяч укладений поговір
комп'ютерної програми шістсот тридцять
«Діловодство гривень ОО коп.)
спецгалгзованого суду» •..
( ДП «Інформаційні судові
системи»)
Консультаційні послуги ·з ДК 02І:2015-72220000-3 2240 54 630,00 грн. Звіт про Січень, 2019

питань систем та з ( п'ятдесят чотири тисячі уклалсний договір
технічних питань ( ДП ШІСТСОТ тридцять
«Інформаційні судові гривень ОО коп.)
системи») .
Послуги, повязані 1 дк 021:2015-72260000-5 2240 76 560,00 грн. Звіт про Січень, 2019

програмним укладспий договір - ---

•



--· -- - ---· -- --- -- .. -- - ---

забе·тсче11ням (послуги "J ( сімлссят шість тисяч
пщключсння Л.О п'ятсот шістдесят

і11форма1.1.ій1ю-аналіти1111ої гривень 00 КОІІ.)

системи Ліга-Закон) ..

І Іослуги. 110в · язані 3 лк 021:2015-72260000-5 2240 3 000,00 грн. Зніт про Лютий, 2019

програмним ( три тисяч гривень ОО укладений договір

забезпсчениям ( послуги коп.)

по оновлюванню
програмного забезпечення
М.Е.ООС)
Послуги. пов'язані з дк 021 :20] 5-72260000-5 2240 27 000,00 грн. Звіт про Лютий. 2019

програмним ( двадцять СІМ ТИ<.:ЯЧ укладений договір

забезпеченням гривень ОО коп.)
(консультаційні послуги
програми «ІС ПРО»)
Послуги провайдерів дк 021:2015-72410000-7 2240 1920,00 грн. Без застосування Січень. 2019

( ТОВ ТК «Вінтелепорт») ( одна тисяча двадцять електронної
гривень ОО коп.) системи

Послуги електрозв'язку дк 021:2015- 64210000-1 2240 9 600,00 грн. Без застосування Січень, 2019

( ТОВ ТК «Вінтелепорт») ( двадцять тисяч гривень електронної

(послуги ОО коп.) системи

телефонного зв'язку та
передачі даних)
Технічне обслуговування і дк 021:2015-50312000-5 2240 1 О 900,00 грн. Без застосування Лютий, 2019

ремонт ком п'ютерного ( десять тисяч дев'ятсот електронної
.•..•

обладна1111я гривень ОО коп.) системи

Послуги ·з псрезарядки дк 021:2015-50313000-2 2240 20 000,00 грн. Без застосування Січень. 2019

картриджів ( двадцять тисяч гривень електронної
00 !(ОП.) системи

Послуга 3 пересилання дк 021 :2015-64110000-0 2240 20 000,00 грн. Без застосування Сі•1с11ь, 2019

відправлень «Укрпошта . ( двадцять тисяч гривень електронної

Стандарт» ОО коп.) системи

•



І Іослуги з гсхнічного
обслуговування ліфтів

лк 021 :20] 5

І Оренда ••,о;:;;,бШR - І )1К 02 І :20 І)

1 Послуги за тсхнічне -two21 :2015
обслуговування газової

1
. . .

котельні в примішенні
суду

1 Послvги -~ вивезення , ПК 021 :2015
' J

побутових вілходів суду

Послуги з технічного
обслуговування системи
контролю доступ_.)с...' д:....:__о_с...:t.у..:...д.:z..1_

1

1----

Послуги з упорялкування ДК 021:2015
архіву суду

Страхування приміщення

rрахування··~·рш~спортних
І засобів

І -Послуги -~ ремонту і
технічного обслуговування
автомобілів

І--------

дк 021 :2015

дк 021 :201)

ЛК021:2015

дк 021:2015

Діагностика ( експертиза)
майна ло сиисання

ЛКО21:2015·,

--------·----

•·· - ------ - --- - -- -----
[ -1;е-~ 1астZкун;,_~_н~

- ---- - -- ---- - -- - ---
-50750000-7 2240 23 ()]4.20 1·р11. Січс111,. :2019

( двалця 11, три тисячі
'

слсктронно:
левятсот 1ютир11а.1111ят1, системи

-- - -- ,___ 1ринс_н1, 20 КОІІ.)

-60000000-8 2240 18 ооо.оо 1·р11. Бе-з застосування Сі•1с111,. 20 І 9

( вісімнадцять електронної
тисяч гривень 00 коп.) і. системи

-50531200-8 2240 7 І ОО.ОО грн. І Бе-з застосування Січень. :2019 Відшкодування
І

( сім тисяч сто гривень електронної витрат J'Y ДКСУ у
ОО коп.) системи Вінницькій області

--
-90512000-9 2240 7 500,00 грн. ьез застосування С ічень. 20 І 9 Відшкодування

( сім тисяч п'ятсот ! електронної витрат ГУ ДКСУ у
гривень ОО коп.) системи Вінницькій області

--
: 50710000-5 2240 8036JO грн. Без застосування Лютий.2019

( вісім тисяч тридцять шість електронної
гривень 80 коп.) І системи

- - І

-79990000-0 2240 8 600,00 грн. Бе·з застосування Лютий. 2019

( вісім тисяч шістсот електронної
гривень ОО коп.) системи

-665 І 0000-8 2240 7000.00 грн. Без застосування Грудень. 20 І 9

( сім тисяч гривень і електронноїІ

00 коп.) системи
-6651 0000-R 2240 1 500,00 грн. Бе·1 застосування J\1н:1011ад,

( одна тисяча п'ятсот електрон ної 2019 ~-··

ГрИ~іСНЬ оо коп.) І системи
- -

-50 І 12000-3 2240 20 ООО.ОО грн. Бе 1 застосування Лютий. 2019

( лвацпять ТИСЯ'! електронної
гри вен 1, ОО коп.) системи

- - --- - - --- -- 1--

- 7 1 З 1 9000- 7 2240 зооо.оо грн. Без застосування Бере'3с111,. 20 І 9

(три тисячі гривень ОО електрон: ,ої
коп.) системи

--- - -- -· -- -- - --- --~-

•



l Іосл у1 ·и І tiJJO)l()t)()IIOl'O

спостережсння 1;;1

обслуговування системи
пожежної СИJ пал: ~~щіЇ суду

Т лк 021:20-15~- 50411200-5
;

І Іослуги 110
спостереженню ·н.~
ручними системами
тривожної сигналізації, що
встановлснні на обсктах з
реагуванням нарялу
поліції охорони
(Послуги з обслуговування
та супровід тривожних
КНОПОК Суду В )1СНІ-ІИЙ і
нічний )

22--Ю

лк 021:2015- 79710000-4 2240

- 1·10 0()2.00 1·рн.
(д~С>ІТІ, тисяч іпістлесяг

Л.Ві гриви: ()() КОІІ.)

11 499.00 1·р11. t
( одинадцять тисяч

чоти ри ста дев' яносто
девять гривень ОО коп.) і

І Іоспуги по
пентралізованій охороні
майна R приміщенні суду
3 реагуванням наряду
поліції охорони
----

дк 021:2015- 797 І 0000-4 2240 24 38S.50 грн.
( двадцять чотири тисячі
триста вісімдесят вгсім

тисяч 50 коп.)

Видатки на відрялження в
межах України

дк 021 :201 5-60000000-8

------ ---- ---

2250 41 000,00 грн.
( сорок одна тисяча

гривенh ОО ко11.)

Розподіл воли ТКК 021 :20 І S-651 І 0000- 7 1227:' -
( оплата ВОДОПОС'І ..1ча11 Н}І)

--- -

7000,00 І ])Н.

( сім тисяч гривень)

-- - ----- -- ---- -- ---

- --- І -(~.:;-1-11,: 2019
І

-------
Ьсз заєтосуванн я

слсктронної
системи

1;с1 застосував ня Сі•1е11ь. 20 ІХ

електронної
системи

Без застосування Січень, 2019
електронної

системи

І
\-,с·~ застосування Січень, 2019

слектронної ..
системи- - --

Бсз застосування Січень, :ю І 9 Відшкодування
електронної витрат ГУ ДКСУ у

системи Вінницькій області

--- -

•



1
І:11ср1·ія слектрична --1- ЛК 021-~2015-09310000-5_1

, (оплата елсктроснсргії)
--- -

- - --- -:__J_:22n ) 60 оооло 1·р11. І:>С'\ застосування
І ( сто шіс 1·,'tC<.:>1·1 тисяч слсктроиної

__ ; гr~вс11ь SIO к1)11.)_ системи

Лютий. 2019 Зніт про укладений
ДОІ ОНІ])

---i--- -2274 460 J ()()_()() грн. Бсз застосування
(чотириста шістдесят електронної
тисяч сто гривень ОО системи

__ КОІІ.)

Січе111,.2019 Відшкодування
витрат 1 ·у ДКСУ у
Вінницькій області

Затверджений рішенням тенлсрного комітету від 22.0І.2019 року No 1

Голова тендерного комітету

Заступник голови тендерного комітету

Секретар тендерного комітету

Нов

/

·.

~.

•


