
 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/ річного плану 

закупівель, що здійснюються без проведення  

процедур закупівель  

на 2016 рік 
Гребінківська міська рада Полтавської області, ЄДРПОУ 13956272 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 
 
Предмет закупівлі Код 

КЕК

В 

(для 

бюд

жетн

их 

кошт

ів) 

Очікувана 

вартість предмета 

закупівлі 

Проце

дура 

закупі

влі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Код ДК 016:2010 - 26.20.1 Машини 

обчислювальні, частини та 

приладдя до них; Код CPV ДК 

021:2015 - 30200000-1 Комп’ютерне 

обладнання та приладдя 

3110 47850 (сорок сім 

тисяч вісімсот 

п’ятдесят) грн. з 

ПДВ 

   

Код ДК 016:2010 - 26.20.1 Машини 

обчислювальні, частини та 

приладдя до них; Код CPV ДК 

021:2015 - 30200000-1 Комп’ютерне 

обладнання та приладдя 

2210 11500 (одинадцять 

тисяч п’ятсот) 

гривень з ПДВ    

Код ДК 016:2010 -62.01.2 
Оригінали програмного 

забезпечення; Код CPV ДК 

021:2015 -48300000-1 Пакети 

програмного забезпечення для 

роботи з документами, графікою, 

зображеннями, планування часу та 

офісного програмного забезпечення 

(Microsoft Windows 10) 

2210 5565 (п’ять тисяч 

п’ятсот шістдесят 

п’ять) гривень з 

ПДВ 

   

ДСТУ Б.Д.1.1-1:13 Розробка 

проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт холодного 

водопостачання житлового будинку 

по вул. Незалежності (Калініна), 4, 

в м. Гребінка Полтавської області» 

3131 363 (триста 

шістдесят три) 

гривень з ПДВ 
   

ДСТУ Б.Д.1.1-1:13 Розробка 

проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт каналізаційної 

мережі та каналізаційного колодязя 

житлового будинку по вул. 

Чернишевського, 65, в м. Гребінка 

Полтавської області» 

3131 275 (двісті 

сімдесят п’ять) 

гривень з ПДВ 

   

ДСТУ Б.Д.1.1-1:13 Розробка 

проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт каналізаційної 

мережі житлового будинку по вул. 

Магістральна (Петровського), 126, в 

м. Гребінка Полтавської області» 

3131 943 (дев’ятсот 

сорок три) 

гривень з ПДВ 
   

      



1 2 3 4 5 6 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:13 Розробка 

проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт каналізаційної 

станції перекачки фекальних вод по 

вул. Магістральна (Петровського), в 

м. Гребінка Полтавської області» 

3131 1266 (одна тисяча 

двісті шістдесят 

шість) гривень з 

ПДВ 
   

ДСТУ Б.Д.1.1-1:13 Поточний 

ремонт твердого покриття дороги 

по вул. Пушкіна 

2240 33964 (тридцять 

три тисячі 

дев’ятсот 

шістдесят чотири) 

гривень з ПДВ 

   

ДСТУ Б.Д.1.1-1:13 Поточний 

ремонт твердого покриття дороги 

по вул. Чернишевського 

2240 74667 (сімдесят 

чотири тисячі 

шістсот шістдесят 

шість) гривень з 

ПДВ 

   

ДСТУ Б.Д.1.1-1:13 Поточний 

ремонт твердого покриття дороги 

по вул. Миру 

2240 107985 (сто сім 

тисяч дев’ятсот 

вісімдесят п’ять) 

гривень з ПДВ 

   

ДСТУ Б.Д.1.1-1:13 Капітальний 

ремонт житлового будинку по вул. 

Миру в м. Гребінка Полтавської 

обл. 

3131 10683 (десять 

тисяч шістсот 

вісімдесят три) 

гривні з ПДВ 

   

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.04.2016 № 6 

 

Голова комітету з конкурсних торгів        ________________    В.М.Зінченко 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів    ________________    З.М. Ічанська  


