
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2015 рік 
Гребінківська міська рада Полтавської області, ЄДРПОУ 13956272 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 
 
Предмет закупівлі Код 

КЕКВ 

(для 

бюджетн

их 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Пр

оце

дур

а 

зак

упі

влі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

1. Встановлення вузла 

обліку теплової енергії 

житлового будинку по вул. 

Калініна, 18 в м. Гребінка 

Полтавської області 

3131 

66 737  (шістдесят шість 

тисяч сімсот тридцять 

сім) грн., з ПДВ 

  

 

Встановлення вузла 

обліку теплової енергії 

житлового будинку по вул. 

Калініна, 1/1 в м. Гребінка 

Полтавської області 

 

3131 

 

  65 929   (шістдесят 

п’ять тисяч дев’ятсот 

двадцять дев’ять) грн., з 

ПДВ 

   

Встановлення вузла 

обліку теплової енергії 

житлового будинку по вул. 

Петровського, 126 в м. 

Гребінка Полтавської 

області 

 

 

3131 

 

63 151  (шістдесят три  

тисячі сто п’ятдесят 

одна) грн., з ПДВ 

   

Харчування гравців 

футбольної команди 

«Локомотив» 

2240 44210 (сорок чотири 

тисячі двісті десять) грн. 

з ПДВ 

   

Ґвинти, болти та гайки (крім 

загострених ґвинтів, 

ґвинтових заглушок, 

ґвинтових механізмів, що їх 

використовують для 

передавання руху та які 

працюють як активна 

частина машини, гаків, 

кілець з ґвинтом) (код 

25.94.13-40.00) 

 

 

3131 

623,16 (шістсот 

двадцять три) гривні 

шістнадцять  копійок з 

ПДВ 

   

Послуги щодо обробляння 

даних, розміщування 

інформації на веб-вузлах, 

щодо програмного 

застосування та інші 

послуги щодо забезпечення 

інформаційно-

технологічною 

інфраструктурою ( код 

63.11.1) (в т.ч. з питань 

державних закупівель) 

2240 

14790 (чотирнадцять 

тисяч сімсот дев’яносто) 

грн., з ПДВ 

  

 

Придбання засобів обліку 

теплової енергії 

 

3110 

 

28140 (двадцять вісім 

тисяч сто сорок) грн., з 

ПДВ 

 

   



Послуги щодо оренди 

автобусів і туристичних 

автобусів з водієм (код 

49.39.31-00.00) 

 

2240 

 

19600 (дев’ятнадцять 

тисяч шістсот) грн., з 

ПДВ 

   

Арматура монтажна, 

кріплення та подібні вироби 

для використання в будівлях 

(крім завіс, поворотних 

роликів, замків, ключів, 

дверних очків з оптичними 

елементами та дверних 

засувів, що їх відкривають 

за допомогою ключів) з 

недорогоцінних металів (код 

25.72.14-40.00) та кутник 

 

 

3131 

 

 

30970 (тридцять тисяч 

дев’ятсот сімдесят) 

гривень, з ПДВ 

   

Роботи по ремонту твердого 

покриття вулиці 

Червоноармійської у м. 

Гребінка Полтавської 

області 

 

2240 

70370 (сімдесят тисяч 

триста сімдесят) 

гривень, з ПДВ 

   

Роботи по ремонту твердого 

покриття вулиці Крупської у 

м. Гребінка Полтавської 

області 

 

2240 

102897 (сто дві тисячі 

вісімсот дев’яносто сім) 

гривень, з ПДВ 

   

Роботи по ремонту твердого 

покриття вулиці 

Петровського у м. Гребінка 

Полтавської області 

 

2240 

40726 (сорок тисяч 

сімсот двадцять шість) 

гривень, з ПДВ 

   

Електроди з покривом для 

електродугового зварювання 

з недорогоцінних металі 

(код 25.93.15-10.00) 

 

3131 

649 (шістсот сорок 

дев’ять) гривень 

   

Комп’ютери та периферійні 

пристрої (код 26.20) 

3131 10600 (десять тисяч 

шістсот) гривень 

   

Послуги у сфері 

інформаційних технологій і 

стосовно комп'ютерної 

техніки, інші, н. в. і. у. (код 

62.09.2) програми 

комп’ютерні 

 

2240 

 

2200 (дві тисячі двісті) 

гривень, з ПДВ  

   

Мило, засоби мийні та 

засоби для чищення (код 

20.41.3) 

2210  1800 (одна тисяча 

вісімсот) гривень, з 

ПДВ 

   

Оголошення в ЗМІ 2240 3700 (три тисячі сімсот) 

гривень з ПДВ 

   

Послуги у сфері 

інформаційних технологій і 

стосовно комп'ютерної 

техніки, інші, н. в. і. у (код 

62.09.20-00.00) - пакети 

оновлення до комп’ютерної 

програми «К про» модуль: 

«Облік заробітної плати до 

200» 

 

2240 

 

2200 (дві тисячі двісті) 

гривень, з ПДВ  
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