
 ЄДРПОУ 42956062

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником
Код згідно з 

КЕКВ 

Розмір 

бюджетного 

призначення 

та/або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі, грн. 

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки 

1 2 3 4 5 6

50110000-9 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання ( ремонт 

автомобіля)

2240 5907,05
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

19640000-4 Поліетиленові мішки та 

пакети для сміття ( пакети для сміття) 2210 339,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

39830000-9 Продукція для чищення  ( 

Засоби для миття підлоги, туалету, 

скла, чищення труб)
2210 977,00

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

39810000-3 Ароматизатори та воски ( 

Освіжувач повітря)
2210 848,00

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

39220000-0 Кухонне приладдя, товари 

для дому та господарства і приладдя 

для закладів громадського харчування 

(швабри, запаски,рукавиці латексні, 

губки кухонні)

2210 903,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

33710000-0 Парфуми, засоби гігієни 

та презервативи  (мило рідке) 2210 305,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

 33740000-9 Засоби для догляду за 

руками та нігтями( антисептик для 

рук)

2240 444,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

39810000-3 Ароматизатори та воски ( 

Автомат.освіжувачи повітря, 

дифузори, запаски)

2210 1665,75
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

39220000-0 Кухонне приладдя, товари 

для дому та господарства і приладдя 

для закладів громадського харчування 

(совок та щітка)

2210 478,02
Без застосування 

електронної 

системи

грудень
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39530000-6 Килимові покриття, 

килимки та килими ( вхідний килимок 

)

2220 259,92
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

44220000-8 Столярні вироби ( 

44221000-5  Вікна, двері та супутні 

вироби (доводчик ))

2210 3793,99
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

39110000-6 Сидіння, стільці та 

супутні вироби і частини до них ( 

стільці)

2210 20529,00
Без застосування 

електронної 

системи

листопад

39120000-9 Столи, серванти, письмові 

столи та книжкові шафи ( столик 

журнальний)

2210 1219,20
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

39710000-2 Електричні побутові 

прилади  ( чайники, обігрівачі )
2210 12980,04

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

30230000-0 Комп’ютерне обладнання 

( токен)
2210 1750,00

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

72310000-1 Послуги з обробки даних (  

Послуги з обробки даних, видачі 

сертифікатів та їх обслуговування -

КЕП )

2240 331,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

39120000-9 Столи, серванти, письмові 

столи та книжкові шафи ( шафи для 

паперу, одягу, стіл)

2210 13340,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

39110000-6 Сидіння, стільці та 

супутні вироби і частини до них ( 

крісла)

2210 2660,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

66510000-8 Страхові послуги ( 

послуги зі страхування майна в оренді 

м.Рівне вул.П.Могили, 24 ) 

2240 327,50
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

09130000-9 Нафта і дистиляти ( 

бензин А-95)
2210 30885,00

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

50320000-4 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

персональних комп’ютерів (заправка 

картриджів) 

2240 515,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне (календарі ) 
2210 673,36

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

22210000-5 Газети ( Періодичні 

спеціалізовані видання та журнали 

"Держзакупівлі")

2210 8408,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

Т.В. Прилуцька

Секретар тендерного комітету А.С. Маслова

Голова тендерного комітету
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