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(лотів) (за наявності)

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних

коштів)
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закупівлі Примітки

1 2 3 5 6 7

Електрична енергія код ДК 021:2015 - 09310000-5 "Електрична
енергія" 2273 150 000,00

(сто пятдесят тисяч  грн.,               00
коп.) Спрощена закупівля Лютий 2021

Припордній Газ код ДК 021:2015 - 09120000-6 "Газове паливо" 2274 115 000,00
(сто пятнадцять тисяч  грн.,            00

коп.) Спрощена закупівля Січень 2021

Обслуговування ліфтів код ДК 021:2015 - 50750000-7 "Послуги з
технічного обслуговування ліфтів" 2240 17 400,00

(сімнадцять  тисяч  чотиристо грн.,
00 коп.)

Закупівля без використання
електронної системи Січень 2021

Послуги телефонного звязку код ДК 021:2015 - 09310000-5 "Електрична
енергія" 2240 19 000,00

(девятнадцять  тисяч  грн.,              00
коп.)

Закупівля без використання
електронної системи Лютий 2021

Послуги з управління бібліотечними
фондами

код ДК 021:2015 -79995000-5 - "Послуги з
управління бібліотечними фондами" 2240 21 000,00

(девятнадцять  одна тисяча  грн.,   00
коп.)

Закупівля без використання
електронної системи Січень 2021

Послуги адміністративно
господарського управління

код ДК 021:2015 -79900000-3 - "Різні ділові та
пов’язані з діловою сферою послуги" 2240 4 500,00

(чотири тисячі пятсот  грн.,          00
коп.)

Закупівля без використання
електронної системи Січень 2021

Послуги з прибирання код ДК 021:2015 -90910000-9 - "Послуги з
прибирання" 2240 27 000,00

(двадцять сім тисяч  грн.,
00 коп.)

Закупівля без використання
електронної системи Січень 2021

Вивезення твердих відходів код ДК 021:2015 -90512000-9 - "Послуги з
перевезення сміття" 2240 2 000,00 (дві тисячі  грн., 00 коп.) Закупівля без використання

електронної системи Січень 2021

Охоронні послуги код ДК 021:2015 -79710000-4 - "Охоронні
послуги" 2240 50 000,00 (пятдесят тисяч грн., 00 коп.) Закупівля без використання

електронної системи Січень 2021

Комунальні послуги код ДК 021:2015 -65000000-3 - "Комунальні
послуги" 2240 77 700,00

(сімдесят сім тисяч  сімсот грн.,     00
коп.)

Закупівля без використання
електронної системи Січень 2021

Послуги з прибирання код ДК 021:2015 -90910000-9 - "Послуги з
прибирання" 2240 21 000,00

(двадцять одна тисяча  грн.,
00 коп.)

Закупівля без використання
електронної системи Січень 2021

Заправка та відновлення катриджів
код ДК 021:2015 -50312000-5 - "Технічне
обслуговування і ремонт комп’ютерного

обладнання"
2240 7 000,00 (сім тисяч грн., 00 коп.) Закупівля без використання

електронної системи Січень - Грудень 2021

протоколом засідання тендерного комітету
від "04" січня 2021 року № 1

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або
очікувана вартість предмета закупівлі

на 2021 рік
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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

                                                                                      ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                                                             88018, м. Ужгород, вул.Минайська, буд. 14а
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                                                                          відповідно до п.3 ч.4 ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі"



Канцтовари, госптовари та марки код ДК 021:2015 -30197000-6 - "Дрібне
канцелярське приладдя" 2210 18 000,00 (вісімнадцять тисяч грн., 00 коп.) Закупівля без використання

електронної системи Січень - Грудень 2021

Послуги з розподілу води та супутні
послуги

код ДК 021:2015 -65100000-4 - "Послуги з
розподілу води та супутні послуги" 2272 23 300,00

(двадцять три тисячі тристо грн.,
00 коп.)

Закупівля без використання
електронної системи Січень 2021


