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Додаток до річного плану закупівель 
на 2018 рік

Львівський окружний адміністративний суд 35775334
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
30190000-7
Папір

2210 130000.00 
(сто тридцять 
тисяч 00 коп.)

22410000-7 
Марки для відправки 
службової 
кореспонденції

2210 8000000.00 
(вісімсот тисяч 
00 коп.)

30000000-9
Оргтехніка

2210 26000.00 
(двадцять шість 
тисяч 00 коп.)

30190000-7 
Придбання конвертів

2210 35000.00 
(тридцять п»ять 
тисяч 00 коп.)

22212100-9 Періодичні 
видання;
22210000-5 Газети

2210 14000,10 
(Чотирнадцять 
тисяч сто грн. 
00 копійок)

09130000-9 
Нафта і дистиляти

2210 100000,00 
(Сто тисяч грн. 
00 копійок)

30190000-7
Канцелярське

приладдя

2210 35000, 00 
(Тридцять 
п»ять тисяч 
грн. 00 копійок)

39830000-9 Продукція 
для чищення (миючі 
засоби)

2210 30000,00 
(Тридцять 
тисяч грн. 00 
копійок)

30120000-6 
Фотокопіювальне та 
поліграфічне 
обладнання для 
офісного друку 
(картриджі для 
принтерів та ксероксів, 
принтери, багато 
функціональні 
пристрої, факси і 
сканери)

2210 15000,00 
(П 'ятнадцять 
тисяч грн. 00 
копійок)

44510000-8
Знаряддя (господарські 
товари для

2210 20000,00 
(Двадцять 
тисяч грн. 00



благоустрою території) копійок)
31510000-4 Електричні 
лампи розжарення

2210 20000,00 
(Двадцять 
тисячі грн. 00 
коп.)

30230000-0 диски 2210 98000.00 
(дев»яносто 
вісім тисяч 00 
коп.)

30230000-0 
Комп’ютерне 
обладнання 
(комплектувальні 
вироби і деталі 
ремонту, інші 
матеріали серверного 
та комп’ютерного 
обладнання)

2210 20000,00 
(Двадцять 
тисяч грн. 00 
копійок)

32420000-3 М ережеве
обладнання
(маршрутизатор,
джерело
безперебійного
живлення)

2210 165000,00 
(Сто шістдесят 
п»ять тисяч 
грн. 00 коп.)

22820000-4 
Бланки (судові 
повістки)

2210 9000,00 
(Дев»ять тисяч 
грн. 00 коп.)

44421300-0
Сейфи

2210 7500,00 
(Сім тисяч 

п ’ятсот грн. 00 
коп.)

39120000-9 
Столи, серванти, 
письмові столи та 
книжкові шафи

2210 15000,00 
(П»ятнадцять 
тисяч грн. 00 
копійок)

39130000-2 
Офісні меблі (шафи)

2210 4000,00 
(Чотири тисячі 
грн. 00 копійок)

39110000-6 
Сидіння, стільці та 
супутні вироби

2210 14000,00 
(Чотирнадцять 
тисяч грн. 00 
копійок)

39150000-8 
Меблі (тумби)

2210 1800,00 
(Одна тисяча 
вісімсот грн. 00 
коп.)

39510000-0 
Вироби домашнього 
текстилю (жалюзі, 
ролети)

2210 40000,00 
(Сорок тисяч 
грн. 00 коп.)

64110000-0
Поштові
послуги(маркувальна
машина)

2240 600000.00 
9Ш істсот тисяч 
00 коп.)

50320000-4
Послуги з ремонту і
технічного
обслуговування
персональних
комп'ютерів

2240 20000,00 
(Двадцять 
тисяч грн. 00 
коп.)

50310000-1
Технічне

2240 60000,00
(Ш істдесят



обслуговування і 
ремонт офісної техніки 
(заправка картриджів)

тисяч грн. 00 
коп.)

71000000-8 
Послуги з поточного 
ремонту будівлі 
приміщень

2240 154000.00 
(сто п»ятдесят 
чотири тисячі 
грн. 00 коп.)

50610000-4 
Послуги з ремонту і 

технічного 
обслуговування 
захисного обладнання 
(перезарядка 
вогнегасників)

2240 7000,00 
(Сім тисяч грн. 
00 коп.)

35000000-4 
Послуги з монтажу і 
установки охоронної і 
пожежної сигналізації

2240 145000.40 
(сто сорок 
п»ять тисяч 
сорок грн. 00 
коп.)

64210000-1 
Послуги телефонного 
зв'язку та передачі 
даних

2240 15600,00 
(П ’ятнадцять 
тисяч шістсот 
грн. 00 копійок)

65110000-7 
Розподіл води 
(відш кодування за 
водопостачання)

2272
20000,00 
(Двадцять 
тисяч грн. 00 
копійок)

65310000-9 
Розподіл електричної 
енергії (відш кодування 
за електроенергію)

2273 329000,00 
(Триста 
двадцять 
дев»ять тисяч 
грн. 00 копійок)

65210000-8 
Розподіл газу 
(відшкодування за 
газопостачання)

2274 370000,00 
(Триста 
сімдесят тисяч 
грн. 00 копійок)

39000000-2
Комплекти меблів для 
залів судових засідань

3110 130000.00 
(сто тридцять 
тисяч 00 коп.)

39100000-3
меблі

3110 100000.00 
(сто тисяч 00 
коп.)

35000000-4
Система
протипожежної
сигналізації

3110 150000.00 
(сто п»ятдесят 
тисяч 00 коп.)

31000000-6
Кондиціонери

3110 110900.00 
( сто десять 
тисяч дев»ятсот 
грн.00 коп.)

30000000-9
Персональні
комп»ютери

3110 184500.00 
(сто вісімдесят 
чотири тисяч 
п»ятсот грн. 00 
коп.)

32000000-3

Обладнання для 
облаштування залів 
судових засідань

3110 150000.00 
(сто п»ятдесят 
тисяч грн. 00 
коп.)



300000000-9
Відеоконференсзв»язок

3110 150000.00 
(сто п»ятдесят 
тисяч грн. 00 
коп.)

Інше
(30000000-9 Ксерокси)

3110 160000.00 
(сто шістдесять 
тисяч грн. 00 
коп.)


