ЗМIНИ ДОДАТКУ ДО РIЧИОГО IlJIАКУ ЗАКУПIНЕЛЬ
на 2018 piK
.
КОД ЗПДНО3

Найменування замов ника

€дрпоу

замовника

тна "азва
дмета
кре.
~
закушвт

КОН

•

КОДИsiдпоsiдних
класифiкато iB
.Р . (
предмета закуШВЛLза
')

.

2

Жкrомирс!>ка МIПНИЦЯ
ДФС

39421140

3

.

..

Затискач! для ПЗШРЦlВ
записок

4

(для бюджетних
. )
КОШТ1В

.
ОрюrrовниА початок
КОllПорисомабо
Процедура закуШВЛI
проведення
.
.
. .
о,ш,уввна BapТlCТb
процедурн закуШВЛI
призначенЮI за

.

.

ПDeдметазакvпiвдi

6

7

g

9

2210

0,00

без використання
_

протяroм року

Б!ндер~затискач . (зменшено
. суму
ВIДПОВIДНQ
ДОДОВIДКИ
ДФС про ЗМIНИдО
КОШТ"'ИС"ВIД 30.05.2018 N" 217)

електроннО1 системи
дк 021'2015

Жm1Jмирська МИТНИЦЯ
ДФС

39421140

Гумка

301921"002-

Житомирська МlПницяДФС

39421140

Ручка-коректор

ЖитомирськаМlПницяДФС

39421140

ЛIНlЙКИ

2210

0,00

з викор~стання
електроннOIсистем и

протягом року

Гумка (меншено суму ВlдnавiДНQ до
довiдки ДФС про змiну до КОWТОРИСУ
вiд 30.05.2018 Н!!217)

2210

0,00

без використання
_
елеКТРОНIIOI
системи

протяroм року

KO~KTOp(зменшено С.УМУ
вiдповiдно до
ДОВlДкиДФС про ЗМIНУдО КОШТОРИСУ
вiд 30.05.2018 Н!! 217\

2210

0,00

без використання
_
електроннOI системи

протяroмроку

Лiн~йка (зменшено C~MYвiдповiдно до
ДОВ1дкиДФС про ЗМIНИдО кошторису
вiд 30-05.2018 Н!! 217)

бе

дк

..

021-2015301929309
•

дк 021:201539292500-0

.

Прим]тки

5
Загальиий фонд

дк

021.201530193800-6

МИТННЦIДФС

Розмiр бюджетного

КОД ЗnДНО з КЕКВ

H<UlBHOCn

1

житомирськоi

Маркери

дк 021:2015.

Жlffомирська митниця ДФС

39421140

Маркери

Житомирська митниця ДФС

39421140

ОШВШ

Житомирська митниця ДФС

39421140

.
Пашр для письма

Житомирська митниця ДФС

39421140

КУЛЬКОВI
ручки

0,00

без використаllНЯ
елеКТРОlIноi"снстеми

протягом року

021:201 5301921301
•

2210

0,00

без використання
_
елеКТРОННОI
системи

протяroм року

Олi~цi (зменшено CY~Yвiдповiдно до
ДОВ1дкиДФС про ЗМlНидо кошrОРИСУ
вiд 30.05.2018 Н!!217)

ДКО21:201530197620 8
-

2210

0,00

бсзвикористання
_
електроннOI системи

протяroм року

~апiр. для нота:ок (зменшено. суму
ВlДпов\днодо ДОВIДКИ
ДФС про ЗМlНидо
коштоnисv вiд 30.05.2018.ко 217)

2210

0,00

без використання
•
електроннOIсистем и

протягом року

l?'чки _ кульковi _ ( зменшено. суму
В\ДПОВlДно
до ДОВlДкиДФС про ЗМlНидо
коштописv вiд 30.05.2018 Н!!217)

2085,00

без використання
_
елеКТРОНIIOI
систем и

дк

.

дк

021:201530192121 5
-

CY~IYвiдповiдно до довi~ки ДФС про
зм!ни до коиrrорису В1д 30.05.2018
11-217)

Скотч

.
Житомирська МIffНИЦЯ
ДФС

39421140

КанцелярсьКl товари

(зменшено

2210

30192125-3

. .

рiзнокольоровi

дк

021:2015301927008
-

2210

протяroм року

вузький, скрiпки,

папка для

пiд~ису ( змеllшено C~MYвiдповiдно до
ДОВlДкиДФС про ЗМlНидо коиrrорису
вiд 30.05.2018 Х!! 217 за рахунок
стержнiв до ручок)

дк
Житомирська МИТIIИЦЯ
ДФС

39421140

Самоклейнi етикетки

Житоми

39421140

Дiловi щоденники або ЗМIннiблоки
до них

021-2015
30 92iюо 9 1
-

бе
2210

580,00

2210

0,00

протяroм року

Стiкери.закладки ( зменшено суму
вiдповiДIIОдо довiдки ДФС про змiни до
коштописv вiд 30.05.2018N!! 217)

без ВИКОРИСТ3I1I1Я протягом року
електронноiсистеми

зменш~на вiдповiдно до ~овiдки ДФС
про змlНИ дО КОШТОРИСУ
BIД30.05.2018

з викор~стання
електроннOI систем и

Щоденник
ька митниця ДФС
ре

дк

021 :201530196200-1

М!!217)

недатований

(

суму

Житомирська

митииця ДФС

39421140

Плаиувальиики

зустрiчей

дк 021:2015-

2210

0,00

без використання
електронноi системи

протягом року

2210

3720,00

без використания
елеКТРОННОiсистеми

червень

2210

0,00

без використання
елеJПронноi систем и

протягом року

2210

1822,00

без використаНIIЯ
елеКТРОННОiсистеми

протягом року

2210

20160,00

звiт про укладений
договiр

протягом року

2240

7128,05

без використания
елеКТРОННОiсистеми

протягом року

2240

2395,44

без використання
елеJПронноi систем и

протягом року

2240

34229,00

без використання
елеJПронноi систем и

протягом року

021:201572400000-4

2240

10332,00

без використання
елеКТРОННОiсистеми

протягом року

30196100-0

Жmомирська

митниця ДФС

39421140

Лаперовi ЧИ картоииi ресетрацiйнi
журнали, бухraлтерськi книги,
ШВИДК03шивачi, бланки та iншi
паперовi канцелярськi вироби

Житомирська

митниЦ)! ДФС

39421140

Настiльнi свiтильиики

Житомирська

МИТIIИЦЯДФС

39421140

Туалетний папiр

Житомирська

митниця ДФС

39421140

HaBicHi та врiзнi замки рiзнi

Житомирськз.

митниця ДФС

39421140

Охорони! послуги

житомирська

митниця ДФС

39421140

ПОСЛ}'ГИз техшчноro
обладнаllНЯ

Житомирська

митниця ДФС

39421140

Обслуroвування
забсзпечення

Житомнрська

митниця ДФС

39421140

IHTepHeт зв'язок

ЖlПомирська

митниця ДФС

39421140

Послуги з прибирання

ДК021:201590910000-9

2240

66970,00

без використання
елеln'ронноi системи

протяroм року

Житомирська

митниця ДФС

39421140

Вiдновлення водопровiдних
маriстралей

ДК 021:201545232151-5

2240

55700,00

допороroва закупiвля

липень

ДКО21:2015 22800000-8

дк 021:201531521100-5

дк 021:201533761000-2

дк 021:201544521000-8

дк

021:201579710000-4

огляду

програмного

дк 021:201571631100-1

дк 021:201572267100-0

дк

nпaнim- ('УМУ змеишеио
Щодеииик
вiдповiдио до довiдки ДФС ПРО7~мiнидо
КО1llТОDИСV
вiд 30.05.2018](2217

фiрмовi бланки (службова записка щодо
перерозподiлу кошторисних призначень
вiд 05.06.2018](237817106-70-05)
Настiльнз. лампа ( 'ума зменшена
вiдповiдно до довiдки ДФС ПРО7~мiнидо
коштописv вiд 30.05.2018No 217
Туапетний
папiр
(суму
зменшено
вiдповiдно до довiдки ДФС про змiни до
КОШТОDИСV
вiд 30.05.2018](2217)
амки ВрIЗIll, замки нав!СIll (сума
зменшена вiдповiдно до довiдки ДФС
про змiни до кошторису вiд 30.05.2018
](2217 за рахунок прид6ання замкiв
ВDiзних)
Послуrn позавiДОМЧОiОХОРОНИ
складськоro примiщения (сума
збiльшена вiдповiдно до довiдки ДФС
про 3Miнy до кошторису вiд 30.05.2018
lio 217)
Послуги з технiчного обслуroвування
газових мереж та оБЛаднання газових
котелень м::п "Пiвнiчний",
пКоростень", "HoBoqJaдВолинський"(суму збiльшено вiдповiдно
до довiдки ДФС про змiни кошторису
вiд 30.05.2018 Х2 217)
КОРИС1)'Вання програмним
забезпеченням "Лiга-Корлорацiя" (сума
збiльшеlJа вiдповiдно до довiдки ДФС
про змiflИ до кошторису вiд 30.05.2018
.ко 217)
Послуги за користування мережею
!нтернет, забезпечення iнтернетом
МАЛЛ "ВИС'l)'повичi" (суму збiльшено
вiдповiдно до довiдки ДФС про змiну до
кошторису вiд 30.05.2018No 217)
Послуги сторонньТ органiзацi"i з
прибирання примiщень (адмiнбудiвлi
митницi В Micтax Житомир,
Овруч,. Коростень) (суму збiльшено
вiдповiДIЮ до довiдки ДФС про змiни до
КОШТОDИСV
вiд 30.05.2018](0 217)
АварiЙIШЙ ПОТОЧIJИЙ
ремонт системи
водопостачз.IJНЯ на МАПП
"БИС'l)'повичi"

Житомирсъка

Житомирсъка

Житомирсъка

Житомирська

митииця ДФС

39421140

Банкiвсъю послуги

митииця ДФС

39421140

Послуги у сферi поводжеиня з
paдiоактивними, токсичиими.
меднчними та иебезпечиими
вiдходами

митниця ДФС

митниця ДФС

39421140

ApxiTeкrypHi, illжсиернi та
reoдезИЧI!i послугн

39421140

Послуги з ремонту i техиiчиоro
обслуговуваННJI вимiрювальних,
випробувалыlх
i контролъннх
приладiв

дк

2240

4320.00

без використаиня
електрониоi системи

червенъ

дк 021;2015-

2240

9395.00

без використання
елеКТРОННОiсистеми

протягом року

021 :201 5 66110000-4

90520000-8

дк 021 :201 5.
71250000-5

ДКО21:2015.
50410000.2

2240

2240

9824,00

361,80

без використаиня
елеКТРОllllоi системи

без використання
елеКТРОННОiсистем и

протягом року

'lepBeHb

послуги Клiснт~анк ПА Т ~Укргаэ6анк~
(вiдповiдно до довiдки ДФС про
змiникоuпnnи""" вiд 30.05.2018}& 217)
упшiзaцiя приладiв "Бастер~. яю Micтrrb
випромiнюванНJI (вiдповiдно до довiдки
ДФС про змiии до копrrорису вiд
30.05.2018]{,217)
послуги з топографо-геодезичиоro
обстежения :3емелыlii дiлянки,
виготовлення кадастрового rшаиу
3емелъноi дiлянки та викопiюваllНЯ
мiсця розташуваНIIЯ земелъноi дiлянки
на МАПП ~Вiлъча" (вiдповiДIIО до
довiдки ДФС про внесения змiн до
коштопис" вiд 30.05.2018 Х2 217)

послуги з повiрки низъковолътиих
трансформаторiв струму. встановленнх
у МАПП "Виступовичi" (csryжбoва
записка щодо перерозподiлу
кошторисних призначеиь вiд 11.06.2018
N2386ПЮ6.70.(5)

Житомирська

39421140

митниця ДФС

Навчалънi

дк 021:2015.
110СЛУГИ

80500000-9

.Е' -;--"
~
V\\~

;t~.
;~
, w
.I)~

.•.1'- ,'1-" Ml1r. ,Y-Jr.
" " ih!~
~

--

'if~l(
Секретар тендерного

KoUi~

"r,,",.•..о'

~"

i

7А

В.М.Сорокун

2282

3590,00

без IIикористаиня
електронноi системи

протягом року

навчаННJI та пiдвищенНJI квалiфiкацii
членiв тендерного KOMiTeтy,навчання
onepaTopiB газових котлiв (вiдповiДIЮ до
довiдки ДФС про змilll! до кошторису
вiд 30.05.2018 Х!!217)

