
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

від 30 січня 2009 р. № 61

Річний план

 закупівель на 2010 рік
                                                 управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

Предмет закупівлі

Код  КЕКВ 

(для 

бюджетни

х коштів)

Джерело 

фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. Процедура закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), 

яких планується 

залучити до підготовки 

тендерної документації 

(запиту цінових 

котирувань) Примітки

1 2 3 4 5 6 7 9

Продукція друкована різна

1131 міський бюджет

запит цінових 

пропозицій 

(котирувань)

травень

Послуги з монтажу на місці металевих 

споруд (послуги з монтажу сценічного 

обладнання)
1134 міський бюджет

запит цінових 

пропозицій 

(котирувань)

травень

Послуги з монтажу електронно-

обчислюваних машин та іншого 

устаткування для оброблення інформації 

(послуги з монтажу екранів з 

комп'ютерним устаткуванням)

1134 міський бюджет

запит цінових 

пропозицій 

(котирувань)

травень

Послуги з монтажу, технічного 

обслуговування і ремонту апаратури 

електророзподільної та контрольної 

(послуги з монтажу апаратури)
1134 міський бюджет

запит цінових 

пропозицій 

(котирувань)

травень

Послуги з монтажу, технічного 

обслуговування і ремонту 

електроустаткування н.в.і.у. (монтаж 

кабелю) 1134 міський бюджет

запит цінових 

пропозицій 

(котирувань)

травень

Послуги з монтажу, технічного 

обслуговування і ремонту апаратури 

приймальної, записувальної та 

відтворювальної звуку і зображення
1134 міський бюджет

запит цінових 

пропозицій 

(котирувань)

травень

Послуги з монтажу, технічного 

ослуговування і ремнту контрольно-

вимірювальної апаратури
1134 міський бюджет

запит цінових 

пропозицій 

(котирувань)

травень

Стільці та сидіння

1131 міський бюджет відкриті торги

травень-

червень

Меблі конторські та магазинні

1131 міський бюджет

запит цінових 

пропозицій 

(котирувань)

травень-

червень



Меблі інші

1131 міський бюджет

запит цінових 

пропозицій 

(котирувань)

травень-

червень

Послуги з передавання даних і 

повідомлень для 401 закладу освіти 

м.Харкова за технологією ADSL
1134 міський бюджет

запит цінових 

пропозицій 

(котирувань)

січень

Послуги з передавання даних і 

повідомлень для 15 закладів освіти 

м.Харкова за технологією безпровідних 

віртуальних мереж VPN
1134 міський бюджет

запит цінових 

пропозицій 

(котирувань)

січень

Послуги з передавання даних і 

повідомлень: 2 лоти (лот №1: Послуги з 

передавання даних і повідомлень для 401 

закладу освіти м.Харкова за технологією 

ADSL; лот№2: Послуги з передавання 

даних і повідомлень для 15 закладів 

освіти м.Харкова за технологією 

безпровідних віртуальних мереж VPN)

1134 міський бюджет відкриті торги

лютий-

березень

Капітальний ремонт будівель закладів 

освіти: 3 лоти (лот №1: ЗНЗ 109; лот 

№2:ХПДЮТ; лот№3: ДНЗ №345)

2133 міський бюджет відкриті торги

квітень-

травень

Капітальний ремонт будівель закладів 

освіти: 10 лотів (лот №1: Гімназія  № 45 ; 

лот № 2: ЗНЗ № 28; лот № 3: ЗНЗ № 17; 

лот № 4: ЗНЗ № 94; лот № 5: ЗНЗ № 126; 

лот № 6: ЗНЗ  № 97; лот № 7: ЗНЗ № 124; 

лот № 8: ЗНЗ № 70; лот № 9: ЗНЗ№ 49; 

лот №10: ЗНЗ № 53).     

2133 міський бюджет відкриті торги

квітень-

травень

Голова тендерного комітету                   ____________________________                                 Т.П.Стецюра

(за рішенням тендерного комітету від від 07.04.2010 № 11 )


