Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2016 рік
Державної служби інтелектуально? власності (з матеріально-технічного забезпечення роботи Служби), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37552556
(вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість) є меншою 200 тис. гривень для товарів і послуг та меншою 1,5 мільйони гривень для робіт)
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3

4

ДК 016-2010: 61.90.1 - Послуги телекомунікаційні, інші
ДК 021-2015: 64210000-1 Послуги телефонного зв'язку та передачі даних (телекомунікаційні послуги)

1 695,00
2240
1205010 (одна тисяча шістсот дев'яносто пять) грн. 00

ДК 016-2010: 53.10.1 - Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг
ДК 021-2015: 64114000-8 Послуги поштових відділень (поштові відправлення)

2240
1205010

(тридцять тисяч) грн 00 коп., з ПДВ

ДК 016-2010: 73.11.1 - Послуги рекламних агентств
ДК 021-2015: 79341000-6 Рекламні послуги (розміщення рекламного матеріалу (об"яв) в газеті "РАБОТА и УЧЕБА")

2240
1205010

(сімсот двадцять) грн. 00 коп., без ПДВ

ДК 016-2010: 63.12.1 - Розмішування інформації на веб-порталі
ДК 021-2015: 79418000-7 Консультаційні послуги з питань закупівель (реєстрація та використання платного сервісу "Кабінет
замовника")

2240
1 080,00
1205010 (одна тисяча вісімдесят) грн. 00 коп., з ПДВ

ДК 016-2010: 65.12.4 - Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек
ДК 021-2015: 66515200-5 Послуги зі страхування майна (страхування орендованого приміщення)

2240
1205010

ДК 016-2010: 68.20.1 - Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості
ДК 021-2015: 70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості (оренда приміщення по вул.Василя
Липківського, 45)

2240
1205010

ДК 016-2010: 63.11.1 - Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного
застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою
ДК 021-2015: 72415000-2 Постачальники послуг з веб-хостингу (надання послуг захищеного хостингу)

2240
1205010

ДК 016-2010: 58.29.2 - Програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях
ДК 021-2015: 48732000-8 Пакети програмного забезпечення для захисту даних (надання послуг з обробки даних, видачі
сертифікатів та їх обслуговування (відкритий ключ електронного цифрового підпису))

2240
1205010

(двісті вісімдесят вісім) грн. 00 коп., з ПДВ

ДК 016-2010: 58.29.3 - Програмне забезпечення системне як завантажні файли
ДК 021-2015: 48440000-4 Пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку (постачання
компонентів компютерної програми "M.E.Doc")
ДК 016-2010: 64.99.1 - Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н в і. у.
ДК 021-2015: 66110000-4 Банківські послуги (комісійна винагорода банку)

2240
1205010

(дві тисячі двісті) грн. 00 коп., без ПДВ

2240
1205010

(одна тисяча пятсот) грн. 00 коп., з ПДВ

ДК 016-2010: 18.12.1 - Послуги щодо друкування, інші
ДК 021-2015: 22450000-9 Друкована продукція з елементами захисту (послуги з виготовлення та поставки голографічних
захисних елементів, під умовною назвою "Контрольна марка 3")
ДК016-2010: 33.12.1 - Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності
ДК 021-2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (технічне обслуговування маркувальної
машини)

2281
1205010

коп., з ПДВ

30 000,00
720,00

764,81
(сімсот шістдесят чотири) грн. 81 коп., без
ПДВ

1,20
(одна) грн. 20 коп., з ПДВ

32 000,00
(тридцять дві тисячі) грн. 00 коп., з ПДВ

288,00

2200,00

1 500,00
174 000,00
(сто сімдесят чотири тисячі) грн. 00 КОП., 3
ПДВ

6 048,00
2240
1205010 (шість тисяч сорок вісім) грн. 00 коп., з ПДВ
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Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від " 18 "
Голова комітету з конкурсних торгів
Секретар комітету з конкурсних торгів
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