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Зміни №3 до додатку до річного плану закупівель на 2016 рік
ВП «Рубіжанський політехнічний коледж ім. О.Є.Порай-Кошині Луганського національного університету

м.. Тараса Шевченка».

33702395
___________________________________________________ (найменування замовника, код ЄДРПОУ)___________________________________________________

Предмет закупівлі
1
Код 19.20.2. Паливо рідинне та газ ; оливи мастильні
(09132 Бензин(бензин))
Код 19.20.2. Паливо рідинне та газ ; оливи мастильні
(09211 М астильні оливи та мастильні матеріали (моторні
оливи, гальмівні рідини, трансмісійні мастила)
Код 19.20.2. Паливо рідинне та газ ; оливи мастильні
(09134 Дизельне паливо; дизельна олива)
Код 17.29.1 Вироби паперові та картонні, інші
(22800 Паперові чи картонні реєстраційні жу рнали,
бухгалтерські книги, ш видкозш ивачі, бланки та інші
паперові канцелярські вироби (бланки))
Код 17.23.1 Вироби канцелярські, паперові
(22458 Друкована продукція на замовлення)
Код 61.10.1 Послуги щодо передавання даних і
повідомлень (64210 Послуги телефонного зв ’язку та
передачі даних (Послуга телефонного зв ’язку'))
Код 80.20.1 Послуги систем безпеки
(50413 Послуги з ремонту і технічного обслуговування
контрольних приладів (пожарна сигналізація))
Код 65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту
(66514 Послуги зі страхування транспортних засобів
(Страхування автомобілів))
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Код 02.20.1 Деревина необроблена (09111 Деревне паливо
(дрова паливні для опалю вання))
Код 65.11.1 Послуги щодо страхування ж иття (66512
Послуги зі страхування від нещасних випадків і
страхування здоров’я (страхування водіїв))

2282

199500

2282

1000

Код 38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення
безпечних відходів (90511 Послуги зі збирання сміття з
урн і контейнерів у громадських місцях (Вивіз сміття))
Код 35.22.1 Розподіляння газоподібного палива
трубопроводами (65210 Розподіл газу (Розподіл
природного газу))
Код 58.14.1 Ж урнали та періодичні видання друковані
(22200 Газети, періодичні спеціалізовані та інші
періодичні видання і журнали (передплата періодичних
видань))
Код 26.20.1 Комп’ютери та периферійні пристрої (30237
Частини до ком п’ютерів (М атеріали до комп’ютерної
техніки))
Код 62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно
систем і програмного забезпечення (72267
Обслуговування програмного забезпечення; 72310
Послуги з обробки даних; 72319 Послуги з постачання
даних)
Код 63.11.1 Послуги щодо обробляння даних,
розміщ ування інформації на веб-узлах, щодо програмного
застосування та інші послуги щодо забеспечення
інформаційно-технологічною інфраструкту рою (72268
Послуги з постачання програмного забеспечення)
Код 81.29.1 Послуги щодо очищ ування, інші (90923
Послуги з дератизації (послуги з дезінфекції та
дезінсекції))
Код 21.20.2 Препарати ф армацевтичні, інші (33190
Медичне обладнання та вироби медичного призначення
різні; 33600 Ф армацевтична продукція; 33631
Антисептичні та дезінфекційні засоби; 33693 Інші
лікарські засоби)
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Код 20.59.5 П родукта хімічні різноманітні (50413 Послуги
з ремонту і технічного обслуговування протипожежного
обладнання (послуги з перезарядки вогнегасників та
інше)
Код 74.90.2 Послуги професійні, технічні та інші (80000
Послуги у сфері освіти та навчання)
Код 85.59.1 Послуги освітянські, інші (80511 Послуги з
навчання иерсоналу(за навчання робітників
(спеціалістів))
Код 63.99.1 Послуги інформаційних агентств (22212
Періодичні видання (розміщення оголошень у газетах)
Код 45.20.2 Технічне обслуговування та ремонтування
інших автотранспортних засобів (63712 Послуги з
обслуговування автомобільного транспорту))
Код 71.20.1 Послуги щодо технічного випробування й
аналізування (50411 Послуги з ремонту і технічною
обслуговування лічильників газу(поверка газового
лічильників); 50531 Послуги з технічною обслуговування
газових п р и л ад ів )
Код 86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров’я , інші (71317
Послуги у сфері охорони праці та техніки безпеки; 85100
Послуги у сфері охорони здоров’я)
Код 17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовлення
та іншій некрейдований папір, або картон для графічних
цілей (30197 Дрібне канцелярське приладдя (папір A4)
Код 36.00.2 Обробляння та розподіляння води
трубопроводами (41110 Питна вода)
Код 37.00.1 Послуги каналізаційні (90400 Послуги у сфері
водовід веден и я)
Код 35.11.1 Енергія електрична (09310 Е лектрична
енергія (Електрична енергія))
Код 35.11.1 Енергія електрична (09310 Електрична
енергія(Електрична енергія))
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Код 06.20.1 Газ природний (09123 Природний газ (Газ
природний))

2282

116282,62

Дію договору №71 від
06.03.2015 про закупівлю
електричної енергії за державні
кошти продовжено відповідно
до ч.б ст.40 ЗУ «Про здійснення
державних закупівель»
Дію договору № 2015/ТП-Б-6-9
від 16.03.2015 на постачання
природного газу продовжено
відповідно до ч.б ст.40 ЗУ «Про

*

Код 06.20.1 Газ природний (09123 Природний газ (Газ
природний))

Всього no КЕКВ 2282

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від

2282

1536,73

здійснення державних
закупівель»
Дію договору № 2015/ТП-ГК-49 від 16.03.2015 на постачання
природного газу продовжено
відповідно до ч.б ст.40 ЗУ «Про
здійснення державних
закупівель»
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Калюжний С.А._____
(ініціали та прізвище)

Харченко А.О.______
(ініціали та прізвище)

