
Додаток до річного плану закупівель,  

що здійснюється  без проведення процедур закупівель на 2017 рік 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради  

Полтавської області» 
 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ- 22548336 
 

 

Предмет закупівлі 

КОД,  

КЕКВ (для 

бюджетних   

коштів) 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі , грн.. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітка 

код ДК 021:2015 – 65100000-4 - Послуги з 

розподілу води та супутні послуги 

(водопостачання) 

2272 1404,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 – 90400000-1 - Послуги у 

сфері водовідведення (водовідведення) 
2272 1096,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

Всього  2272 2500,00    

код ДК 021:2015 – 09310000-5 - Електрична 

енергія) (Електрична енергія) 
2273 13500,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

Всього 2273 13500,00    

код ДК 021:2015 – 64210000-1 - Послуги 

телефонного зв’язку та передачі даних 

(послуги стаціонарного телефонного 

зв’язку) 

2240 6000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 –72400000-4 – Інтернет - 

послуги (доступ до мережі Інтернет) 
2240 6000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 90512000-9 - Послуги з 

перевезення сміття  (вивіз сміття) 
2240 1262,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК021:2015 – 50310000-1 - Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки 

(реставрація та заправка картриджів) 

2240 300,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Протягом  

року 

Загальний та 

спеціальний фонд  



код ДК 021:2015 - 72220000-3 - Послуги з 

обслуговування програмного забезпечення 
(послуги по обслуговуванню програмного 

забезпечення системи) 

2240 757,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Протягом  

року 

Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 66110000-4 – Банківські 

послуги (Банківські послуги) 
2240 300,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 72417000-6 – Імена 

доменів (реєстрація та підтримка 

доменного імені) 

2240 257,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _16.01.2017р._ № __5__ 

 

Голова тендерного комітету _________________      ______ Малик О.А._______ 
                                                                                        (підпис)                         (прізвище, ініціали)                      
                                                                                М. П. 

 

             Секретар тендерного комітету _______________      ______ Садієва І.Г.______  
                                                                                       (підпис)                         (прізвище, ініціали)            

 


