Додаток до Річного плану закупівель на 2015 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель
Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Примітки

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

Всього по КЕКВ 2210

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.

4

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

Код ДК ПП
016:2010

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010

7

634981,00

1

Вироби канцелярські, паперові
(
придбання паперу, папір для нотаток)

2210

29665,00

лютий 2015

17.23.1

Вироби канцелярські,
паперові

2

Вироби канцелярські, паперові
придбання поштових конвертів)

2210

3500,00

лютий 2015

17.23.1

Вироби канцелярські,
паперові

(

3

Вироби канцелярські, паперові
(
придбання паперу на чеки (терморулони,
факс папір)

2210

6120,00

лютий 2015

17.23.1

Вироби канцелярські,
паперові

4

Вироби паперові та картонні, інші (папір
для термоетикетки, журнали реєстрацій)

2210

1128,00

лютий 2015

17.29.1

Вироби паперові та
картонні, інші

5

Послуги щодо видавання друкованої
продукції, інші (марки поштові )

2210

17888,00

лютий 2015

58.19.1

Послуги щодо
видавання друкованої
продукції, інші

6

Послуги щодо видавання друкованої
продукції, інші (бланки розпоряджень та
листів для райдержадміністрації, подяки,
грамоти, папки для подяк, папки для
подання)

2210

14640,00

лютий 2015

58.19.1

Послуги щодо
видавання друкованої
продукції, інші

7

Послуги щодо видавання друкованої
продукції, інші (папки іменні для розгляду
пошти, папки картонні )

2210

2390,00

лютий 2015

58.19.1

Послуги щодо
видавання друкованої
продукції, інші

8

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
(бензин для автомобіля)

2210

77400,00

лютий 2015

19.20.2

Паливо рідинне та газ;
оливи мастильні

9

Убори наголовні захисні; ручки для писання
та олівці, дошки, штемпелі для датування,
опечатування та нумерування; стрічки до
друкарських машинок, штемпельні
подушечки
( виготовлення печаток,
ручки, олівець, текст-маркер)

2210

530,00

лютий 2015

32.99.1

Убори наголовні
захисні; ручки для
писання та олівці,
дошки, штемпелі для
датування,
опечатування та
нумерування; стрічки
до друкарських
машинок, штемпельні
подушечки

10

Трансформатори електричні (лічильники
для холодного та гарячого водопостачання)

2210

1403,00

березень 2015

27.11.4

Трансформатори
електричні

13.99.1

Тюль, мереживо та
вишивка; нитки
позументні та стрічкові
нитки; пряжа синельна;
пряжа фасонна
петляста (13.99.19-00.00
Вироби текстильні,
інші, та інша
текстильна продукція,
н. в. і.у.)

11

Тюль, мереживо та вишивка; нитки
позументні та стрічкові нитки; пряжа
синельна; пряжа фасонна петляста (13.99.1900.00 Вироби текстильні, інші, та інша
текстильна продукція, н. в. і.у.)
(придбання прапора Євросоюзу)

2210

410,00

травень 2015

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

4

12

Вироби канцелярські, паперові
(
придбання паперу ,термопаперу, паперуфаксу, папір для нотаток, книг обліку,
журнали реєстрацій)

2210

88478,20

травень 2015*

17.23.1

Вироби канцелярські,
паперові

13

Послуги щодо видавання друкованої
продукції, інші (марки поштові )

2210

23104,00

травень 2015*

58.19.1

Послуги щодо
видавання друкованої
продукції, інші

14

Вироби канцелярські, паперові (папки
картонні на завязках,папка картонна
скорозшивач, папки реєстр двохсторонній)

2210

7297,90

лютий 2015

17.23.1

Вироби канцелярські,
паперові

15

Елементи баластні до розрядних ламп або
трубок; перетворювачі статичні; дроселі та
котушки індуктивності, інші (придбання
джерел безперебійного живлення)

2210

10200,00

травень 2015*

27.11.5

Елементи баластні до
розрядних ламп або
трубок; перетворювачі
статичні; дроселі та
котушки індуктивності,
інші

16

Машини конторські\ офісні, інші та частини
до них (придбання картриджів)

2210

28800,00

травень 2015*

28.23.2

Машини конторські\
офісні, інші та частини
до них

32.99.1

Убори наголовні
захисні; ручки для
писання та олівці,
дошки, штемпелі для
датування,
опечатування та
нумерування; стрічки
до друкарських
машинок, штемпельні
подушечки

Код ДК ПП
016:2010

7

17

Убори наголовні захисні; ручки для писання
та олівці, дошки, штемпелі для датування,
опечатування та нумерування; стрічки до
друкарських машинок, штемпельні
подушечки
( ручки, олівець, текстмаркер)

18

Фарби та лаки, інші, та повя'зана з ними
продукція; барвники художні та друкарські
чорнила (коректор стрічка, фарба
штемпельна)

2210

2232,50

травень 2015*

20.30.2

Фарби та лаки, інші, та
повя'зана з ними
продукція; барвники
художні та друкарські
чорнила

19

Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (файли для
документівтів, скотч канцелярський, бейдж
горизонтальний з притиском, кошик для
паперу з прорізями, папка із
швидкозшивачем пластикова, папка
пластикова з боковим притиском, папка з
планкою притиском, швидкозшивач з
пласт.з перф., папка- кутик, лотки
вертикальні та горизонтальні, совки з
довгою ручкою для збору сміття, відро з
віджимачем, стенди, перекидна система,
оснастка для печатки )

2210

76585,10

травень 2015*

22.29.2

Вироби пластмасові
інші, н.в.і.у.

20

Вироби з вулканізованої гуми, н. в. і. у.;
гума тверда; вироби з твердої гуми
(печатки, штампи, гумки )

2210

2056,00

травень 2015*

22.19.7

Вироби з
вулканізованої гуми, н.
в. і. у.; гума тверда;
вироби з твердої гуми

21

Виробі ножові та столові прибори (чинка
металева, ніж канцелярський)

2210

174,60

травень 2015*

25.71.1

Виробі ножові та
столові прибори

2210

1698,80

травень 2015*

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

4

22

Вироби з недорогоцінних металів, інші
(скоби, скріпки, степлер)

2210

3195,90

травень 2015*

25.99.2

Вироби з
недорогоцінних металів,
інші

23

Клеї (клей - олівець, клей ПВА)

2210

436,00

травень 2015*

20.52.1

Клеї

24

Мило, засоби мийні та засоби для чищення
(придбання засобів для чищення поверхонь,
засіб для чищення унітазів, засобів для
чищення скла, гали абразивної,
відбілювачів )

2210

6049,00

травень 2015*

20.41.3

Мило, засоби мийні та
засоби для чищення

25

Препарати пахучі, воски та інші засоби для
чищення (пральний порошок)

2210

1656,00

травень 2015*

20.41.4

Препарати пахучі,
воски та інші засоби
для чищення

26

Вироби для ванн і кухні, металеві (швабри)

2210

807,00

травень 2015*

25.99.1

Вироби для ванн і
кухні, металеві

27

Мітли та щітки (віники, скребок для миття
вікон)

2210

445,00

травень 2015*

32.91.1

Мітли та щітки

28

Тара пластмасова (кульки для сміття)

2210

3349,00

травень 2015*

22.22.1

Тара пластмасова

29

Вироби текстильні готові, інші (ганчірки,
мопи для швабр)

2210

400,00

травень 2015*

13.92.2

30

Предмети одязу та аксесуари одягу з
вулканізованої гуми (крім виготовлених з
твердої гуми)
(гумові рукавички)

2210

772,00

травень 2015*

22.19.6

2210

1230,00

травень 2015*

14.12.2

Одяг робочий, жіночий

31

Одяг робочий, жіночий
одяг для прибиральниць)

(спец

Код ДК ПП
016:2010

7

Вироби текстильні
готові, інші
Предмети одязу та
аксесуари одягу з
вулканізованої гуми
(крім виготовлених з
твердої гуми)

32

Килими та килимові покриви (коврик
текстильний)

2210

2400,00

травень 2015*

13.93.1

Килими та килимові
покриви

33

Прилади електричні побутові, інші н.в.і.у.
(обігрівачі (конвекторів))

2210

30000,00

травень 2015*

27.51.2

Прилади електричні
побутові, інші н.в.і.у.

34

Папір і картон гофровані, паперова і
картонна тара (короби для архіву)

2210

10800,00

травень 2015*

17.21.1

Папір і картон
гофровані, паперова і
картонна тара

35

Меблі, інші
(стелажи для архіву, металева шафа
(картотека))

2210

12750,00

травень 2015*

31.09.1

Меблі, інші

36

Прилади для контролювання інших
фізичних характеристик (вимірювач
температури і вологості для архівного
відділу)

2210

2680,00

травень 2015*

26.51.5

Прилади для
контролювання інших
фізичних
характеристик

37

Лампи розжарювання та газорозрядні
електричні; лампи дугові
(лампи)

2210

16036,00

травень 2015*

27.40.1

Лампи розжарювання
та газорозрядні
електричні; лампи
дугові

38

Частини ламп і освітлювального
устаткування (стартери до ламп)

2210

200,00

травень 2015*

27.40.4

Частини ламп і
освітлювального
устаткування

39

Лампи та світильники, інші (світильник)

2210

1600,00

травень 2015*

27.40.3

Лампи та світильники,
інші

40

Гази промислові (фреон, азот технічний,
кисень)

2210

6511,00

травень 2015**

20.11.1

Гази промислові

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

4

41

Напівфабрикати та мідні сплави(припой
мідно-фосфорний)

2210

600,00

травень 2015**

24.44.2

Напівфабрикати та
мідні сплави

42

Частини помп і компресорів ( торцеве
ущільнення валу(ремкомплект)

2210

9840,00

травень 2015**

28.13.3

Частини помп і
компресорів

28.25.1

Теплообмінники;
установки для
кондиціювання повітря
непобутові, непобутове
холодильне та
морозильне
устаткування

Код ДК ПП
016:2010

7

43

Теплообмінники; установки для
кондиціювання повітря непобутові,
непобутове холодильне та морозильне
устаткування ( фільтр-осушувач)

44

Елементи баластні до розрядних ламп або
трубок; перетворювачі статичні; дроселі та
котушки індуктивності, інші (придбання
джерел безперебійного живлення)

2210

12750,00

травень 2015**

27.11.5

Елементи баластні до
розрядних ламп або
трубок; перетворювачі
статичні; дроселі та
котушки індуктивності,
інші

45

Машини конторські\ офісні, інші та частини
до них (придбання картриджів)

2210

2550,00

травень 2015**

28.23.2

Машини конторські\
офісні, інші та частини
до них

46

Журнали та переодичні видання друковані
(підписка на II півріччя 2015 року та I
пвріччя 2016 року)

2210

12800,00

травень 2015**

58.14.1

Журнали та переодичні
видання друковані

2210

620,00

травень 2015**

47

Тюль, мереживо та вишивка; нитки
позументні та стрічкові нитки; пряжа
синельна; пряжа фасонна петляста (13.99.1900.00 Вироби текстильні, інші, та інша
текстильна продукція, н. в. і.у.)
(придбання комплекту прапорів)

2210

5950,00

травень 2015**

13.99.1

Тюль, мереживо та
вишивка; нитки
позументні та стрічкові
нитки; пряжа синельна;
пряжа фасонна
петляста (13.99.19-00.00
Вироби текстильні,
інші, та інша
текстильна продукція,
н. в. і.у.)

48

Вироби з недорогоцінних металів, інші
(сейфи)

2210

7600,00

травень 2015**

25.99.2

Вироби з
недорогоцінних металів,
інші

49

Шини та камери гумові нові.
(автомобільні шини)

2210

8001,00

травень 2015**

22.11.1

Шини та камери гумові
нові.

50

Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні
пристрої (оперативна пам'ять, жорсткий
диск, флешка)

2210

13622,00

травень 2015**

26.20.2

Блоки пам'яті та інші
запам'ятовувальні
пристрої

51

Блоки машин автоматичного обробляння
інформації, інші
(блоки
електроживлення)

26.20.3

Блоки машин
автоматичного
обробляння інформації,
інші

2210

9000,00

травень 2015**

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

4

52

Частини та приладдя до обчислювальних
машин
(мишки до
комп'юторів)

2210

650,00

травень 2015**

26.20.4

Частини та приладдя до
обчислювальних машин

53

Акумулятори електричні та частини до них
(акумуляторні батареї для відновлення
ДБЖ)

2210

13500,00

травень 2015**

27.20.2

Акумулятори
електричні та частини
до них

54

Прилади для вимірювання електричних
величин і йонізівного випромінювання
(тестер для багатожильного кабелю)

2210

440,00

травень 2015**

26.51.4

Прилади для
вимірювання
електричних величин і
йонізівного
випромінювання

55

Послуги щодо видавання друкованої
продукції, інші (придбання чекової книжки )

2210

60,00

липень 2015

58.19.1

Послуги щодо
видавання друкованої
продукції, інші

56

Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні
пристрої
(активний апаратний
носій ключової інформації для Системи
"Клієнт КазначействаКазначейство"флешка)

2210

5000,00

вересень 2015

26.20.2

Блоки пам'яті та інші
запам'ятовувальні
пристрої

2210

880,00

вересень 2015

25.92.1

Вмістини металеві легкі

(урна

Код ДК ПП
016:2010

7

57

Вмістини металеві легкі
металева переносна мала)

58

Препарати фармацевтичні, інші (аптечки)

2210

10640,00

вересень 2015

21.20.2

Препарати
фармацевтичні, інші

59

Лампи та світильники (ліхтарики)

2210

7000,00

вересень 2015

27.40.2

Лампи та світильники

60

Замки та завіси
(замки
до шаф та сейфів металевих, серцевини до
дверей (Циліндричні))

2210

2060,00

вересень 2015

25.72.1

Замки та завіси

61

Вироби канцелярські, паперові
(папір)

2210

8400,00

вересень 2015****

17.23.1

Вироби канцелярські,
паперові

62

Машини конторські\ офісні, інші та частини
до них (придбання картриджів)

2210

6000,00

вересень 2015****

28.23.2

Машини конторські\
офісні, інші та частини
до них

1

Послуги у сфері загальної лікарської
практики (послуги по передрейсому
медичному огляду водія)

2240

1494,00

лютий 2015

86.21.1

2

Технічне обслуговування та ремонтування
автомобілів і маловантажних
автотранспортних засобів (послуги по
передрейсовому технічному огляді
автомобіля, технічне обслуговування та
ремонт автомобіля із заміною запчастин )

2240

39171,00

лютий 2015

45.20.1

Всього по КЕКВ 2240

1082488,00
Послуги у сфері
загальної лікарської
практики
Технічне
обслуговування та
ремонтування
автомобілів і
маловантажних
автотранспортних
засобів

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

4

3

Послуги щодо страхування автотранспорту
(послуги обовязкового страхування
цивільної відповідальності власників ТЗ)

2240

1001,00

лютий 2015

65.12.2

Послуги щодо
страхування
автотранспорту

4

Послуги щодо передавання даних і
повідомлень (оплата за телефонний зв'язок
ВАТ "Укртелеком", оплата за телефонний
зв'язок ВАТ "Укрком")

2240

93010,00

лютий 2015

61.10.1

Послуги щодо
передавання даних і
повідомлень

5

Ремонтування комп'ютерів і периферійного
устатковання ( відновлення та заправка
картриджів, поточний ремонт компютерної
та копіювальної техніки)

95.11.1

Ремонтування
комп'ютерів і
периферійного
устатковання

6

Послуги щодо консультування стосовно
систем і програмного забезпечення (послуги
по технічному обслуговуванню компютерної
мережі)

62.03.1

Послуги щодо
керування
комп'ютерними
засобами

7

Ремонтування та технічне обслуговування
машин загальної призначеності (технічне
обслуговування системи вентиляції
адміністративної будівлі адміністрації)

33.12.1

Ремонтування та
технічне
обслуговування машин
загальної призначеності

8

Послуги щодо консультування стосовно
систем і програмного забезпечення
(обслуговування та супроводження
програми у відділі бухгалтерського обліку
та звітності, облік основних засобів та інших
необоротних активів, послуги по
консультуванню компюторної програми
"М.Е.Dos IS)

2240

17730,00

лютий 2015

62.02.2

Послуги щодо
консультування
стосовно систем і
програмного
забезпечення

9

Послуги зв'язку Інтернетом проводовими
мережами ( послуги по доступу до мережі
Інтернет)

2240

39600,00

лютий 2015

61.10.4

Послуги зв'язку
Інтернетом
проводовими мережами

10

Послуги систем безпеки (послуги по охороні
приміщень за допомогою сигналізації,
послуги по спостереженню за допомогою
сигналізації)

2240

24487,00

лютий 2015

80.20.1

Послуги систем безпеки

11

Відшкодування витрат балансоутримувачу
за утримання внутрішньобудинкових мереж
та експлуатаційні витрати по службових
приміщеннях райдержадміністрації

2240

275600,00

лютий 2015

Х

Лист Державного
казначейства України
від 18.04.2007, № 4.906/645-4722

12

Орендна плата по нежитлових приміщеннях
за адресами: Просп. Повітрофлотський, 17,
просп. Повітрофлотський 40-а, просп.
Повітрофлотський, 41)

2240

4,00

лютий 2015

ч.3 ст.2 ЗУ
"Про
здійснення
державних
закупівель"

13

Послуги з прибирання будинків (послуги з
миття полів підлогомиючою машиною
(холи)

2240

60500,00

лютий 2015

81.21.1

2240

2240

2240

35870,00

79040,00

1000,00

лютий 2015

лютий 2015

лютий 2015

Код ДК ПП
016:2010

7

Послуги щодо
загального очищування
будівель

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

4

14

Послуги поштові у межах зобов'язання щодо
надання універсальних послуг (послуги з
розміщення в газеті інформаційних
матеріалів)

2240

2000,00

15

Ремонт та технічне обслуговування іншого
електричного устаткування (послуги по
ремонтуванню та технічному
обслуговуванню систем автоматичної
охоронної сигналізації, технічне
обслуговування та ремонт систем
протипожежної безпеки приміщеня
адміністрації, послуги по зняттю показників
теплолічильників)

2240

10621,00

16

Послуги, пов"язані з особистою безпекою
(послуги по охороні службових приміщень(
пости)

2240

17

Послуги інженерні щодо інших проектів
(послуги обстеження інженером по
електроенергії, проведення обстеження
підприємства, що скидає стічні води в
міську каналізацію)

2240

18

Інструменти та прилади вимірювальні,
контрольні та випробовувальні, інші
(послуги з державної повірки лічильників
для холодного та гарячого водопостачання)

2240

5150,00

19

Монтаж сталевих конструкцій (монтаж
системи стелажів архіву)

2240

20

Роботи будівельні опоряджувальні,
облицювальні та оздоблювальні, інші
(ремонт вхідної групи та пандусу до
центрального входу)

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

Код ДК ПП
016:2010

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010

7

53.10.1

Послуги поштові у
межах зобов'язання
щодо надання
універсальних послуг

лютий 2015

33.14.1

Ремонт та технічне
обслуговування іншого
електричного
устаткування

91540,00

лютий 2015

80.10.1

Послуги, пов"язані з
особистою безпекою

1052,00

лютий 2015

71.12.1

Послуги інженерні щодо
інших проектів

березень 2015

26.51.6

Інструменти та прилади
вимірювальні,
контрольні та
випробовувальні, інші

0,00

травень 2015*

43.99.5

Монтаж сталевих
конструкцій

2240

20000,00

травень 2015*

43.39.1

Роботи будівельні
опоряджувальні,
облицювальні та
оздоблювальні, інші

21

Скління
(заміна скопакетва вхідних дверей, ремонт
віконних склопакетів в приміщенні відділу
(Центру))

2240

15660,00

травень 2015*

43.34.2

Скління

22

Оригінали програмного забезпечення
(антивірусне програмне забезпечення,
компюторна програма "М.Е.Dos IS)

2240

39507,00

травень 2015*

62.01.2

Оригінали програмного
забезпечення

23

Послуги щодо консультування стосовно
систем і програмного забезпечення (послуги
по обслуговуванню електронної черги для
відділу(Центру ) надання адміністративних
послуг)

62.03.1

Послуги щодо
керування
комп'ютерними
засобами

25

Послуги щодо технічного випробування й
аналізування (метрологічна повірка
вимірювача температури і вологи)

71.20.1

Послуги щодо
технічного
випробування й
аналізування

2240

2240

17280,00

3500,00

лютий 2015

травень 2015*

травень 2015*

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

26

Послуги щодо прання та хімічного чищення
текстильних і хутряних виробів (чистка
ковриків в холі адміністративного
приміщення)

27

Послуги щодо видання ліцензії на право
користування прграмним забезпеченням
(придбання невиключеної ліцензії на
використання Ліга -Закон)

2240

25016,00

28

Послуги щодо страхування майна від
пожежі та інших небезпек (стахування
орендованих приміщень пр-т
Повітрофлотський, 17, пр-т
Повітрофлотський, 41)

2240

20500,00

2240

4

2100,00

Ремонтування та технічне обслуговування
машин і устаткування спеціальної
призначеності (33.12.29-90.00 Ремонтування
та технічне обслуговування інших машин і
устаткування спеціальної призначеності)
(послуги з технічного обслуговування
вогнегасників)

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

Код ДК ПП
016:2010

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010

7

96.01.1

Послуги щодо прання
та хімічного чищення
текстильних і хутряних
виробів

травень 2015*

58.29.5

Послуги щодо видання
ліцензії на право
користування
прграмним
забезпеченням

травень 2015**

65.12.4

Послуги щодо
страхування майна від
пожежі та інших
небезпек

травень 2015*

2240

7200,00

травень 2015**

33.12.2

Ремонтування та
технічне
обслуговування машин
і устаткування
спеціальної
призначеності (33.12.2990.00 Ремонтування та
технічне
обслуговування інших
машин і устаткування
спеціальної
призначеності)

30

Ремонтування та технічне обслуговування
машин загальної призначеності (технічне
обслуговування кондиціонерів
адміністративної будівлі адміністрації,
технічне обслуговування холодильного
обладнання)

2240

35550,00

травень 2015**

33.12.1

Ремонтування та
технічне
обслуговування машин
загальної призначеності

31

Монтування машин і устаткування
загальної призначеності (монтаж
кондиціонерів)

2240

14130,00

травень 2015**

33.20.2

Монтування машин і
устаткування загальної
призначеності

32

Ремонтування комп'ютерів і периферійного
устатковання
(відновлення та
заправка картриджів, поточний ремонт
копіювальної техніки та принтерів)

2240

14000,00

травень 2015**

95.11.1

Ремонтування
комп'ютерів і
периферійного
устатковання

34

Скління
(заміна скопакетва прозорої стелі Атріума)

2240

5000,00

травень 2015**

43.34.2

Скління

35

Утилізування відсортованих матеріальних
ресурсів (послуги по утилізації
комп'ютерної техніки, оргтехніки, шин та
інше)

2240

2717,00

травень 2015**

38.32.1

Утилізування
відсортованих
матеріальних ресурсів

36

Послуги щодо очищування, інші
(дератизація та дизінфекція приміщень)

2240

5000,00

травень 2015**

81.29.1

Послуги щодо
очищування, інші

29

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

37

Роботи будівельні опоряджувальні,
облицювальні та оздоблювальні, інші
(ремонт зовнішньої сторони
адміністративного приміщення)

38

Послуги фінансові, крім страхування та
пенсійного забезпечення, інші, н.в.і.у.
(комісія за обслуговування банком
готівкових коштів)

2240

2240

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.

4

75900,00

558,00

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

травень 2015**

липень 2015***

Код ДК ПП
016:2010

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010

7

43.39.1

Роботи будівельні
опоряджувальні,
облицювальні та
оздоблювальні, інші

64.99.1

Послуги фінансові, крім
страхування та
пенсійного
забезпечення, інші,
н.в.і.у.

49.31.2

Послуги міського та
приміського
пасажирського
наземного транспорту,
інші

Х

Лист Державного
казначейства України
від 18.04.2007, № 4.906/645-4722

2250"Видатки на відрядження", в тому
числі:
Всього по КЕКВ 2250

1

1

Послуги міського та приміського
пасажирського наземного транспорту, інші
(придбання прїздних квитків для відділів
райдержадміністрації)

25200,00

2250

25200,00

2270"Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв", в тому числі:

1305214,00

Всього по КЕКВ 2271

355403,00

Відшкодування витрат за тепло та гаряче
водопостачання

2271

Всього по КЕКВ 2272

355403,00

травень 2015**

лютий 2015

31000,00

1

Відшкодування витрат балансоутримувача
за холодне водопостачання та
водовідведення

2272

142,00

лютий 2015

Х

Лист Державного
казначейства України
від 18.04.2007, № 4.906/645-4722

2

Обробляння та розподіляння води
трубопроводами (централізоване
водопостачання)

2272

16250,00

лютий 2015

36.00.2

Обробляння та
розподіляння води
трубопроводами

3

Послуги каналізації (централізоване
водовідведення)

2272

14608,00

лютий 2015

37.00.1

Послуги каналізації

Всього по КЕКВ 2273

918811,00

1

Відшкодування витрат балансоутримувача
за електроенергію

2273

911377,00

лютий 2015

Х

Лист Державного
казначейства України
від 18.04.2007, № 4.906/645-4722

2

Енергія електрична

2273

7434,00

лютий 2015

35.11.1

Енергія електрична

лютий 2015

85.60.1

Послуги освітянські
допоміжні

Всього по КЕКВ 2282

1

Послуги освітянські допоміжні (послуги
підвищення кваліфікації за
спеціальністю"Організація захисту
інформації з обмеженим доступом", оплата
за навчання з питань по охороні праці,
навчання по тендерним закупівлям)
Всього по КЕКВ 2800

8050,00

2282

8050,00

14511,00

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

1

Послуги фінансові, крім страхування та
пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.
(загальнообовязковий платіж до бюджету
(держмито)

2

Послуги фінансові, крім страхування та
пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.
(оплата пені за несвоєвоєчасну оплату, інше)

2800

2800

Всього по КЕКВ 3110

1

Двигуни універсальні постійного чи
змінного струму потужністю більше ніж 37,5
Вт; двигуни змінного струму інші;
генератори змінного струму (двигун
припливного вентилятора)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.

4

11011,00

3500,00

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

лютий 2015

лютий 2015

Код ДК ПП
016:2010

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010

7

64.99.1

Послуги фінансові, крім
страхування та
пенсійного
забезпечення, інші, н. в.
і. у.

64.99.1

Послуги фінансові, крім
страхування та
пенсійного
забезпечення, інші, н. в.
і. у.

27.11.2

Двигуни універсальні
постійного чи змінного
струму потужністю
більше ніж 37,5 Вт;
двигуни змінного
струму інші;

197700,00

3110

13964,00

травень 2015

2

Теплообмінники; установки для
кондиціювання повітря непобутові,
непобутове холодильне та морозильне
устаткування (28.25.12-20.00 установки для
кондиціювання повітря настінні чи віконні,
в окремому корпусі або спліт-системи)
(кондиціонери)

3110

30500,00

травень 2015**

28.25.1

Теплообмінники;
установки для
кондиціювання повітря
непобутові, непобутове
холодильне та
морозильне
устаткування (28.25.1220.00 установки для
кондиціювання повітря
настінні чи віконні, в
окремому корпусі або
спліт-системи)

3

Замки та завіси
(теліжки підвісок для автоматичних
роздвижних дверей)

3110

6860,00

травень 2015

25.72.1

Замки та завіси

4

Помпи повітряні чи вакуумні; компресори
повітряні чи інші газові (компресор системи
пожежогасіння)

3110

9000,00

травень 2015

28.13.2

Помпи повітряні чи
вакуумні; компресори
повітряні чи інші газові

5

Елементи баластні до розрядних ламп або
трубок; перетворювачі статичні; дроселі та
котушки індуктивності, інші. (джерела
безперебійного живлення)

3110

5200,00

травень 2015

27.11.5

Елементи баластні до
розрядних ламп або
трубок; перетворювачі
статичні; дроселі та
котушки індуктивності,
інші.

6

Прилади охоронної та пожежної сигналізації
й подібна апаратура (шлейф)

3110

12100,00

травень 2015

26.30.5

Прилади охоронної та
пожежної сигналізації й
подібна апаратура

7

Частини помп і компресорів (ущільнення
пожежно-водяного насоса)

3110

11600,00

травень 2015

28.13.3

Частини помп і
компресорів

8

Машини обчислювальні, частини та
приладдя до них (багатофункціональні
пристрої)

26.20.1

Машини
обчислювальні,
частини та приладдя до
них

3110

13000,00

лютий 2015

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі, грн.

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

5

6

Найменування предмета
закупівлі згідно
ДК ПП 016:2010

№ з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

1

2

3

4

9

Акумулятори електричні та частини до них
(акумуляторні батареї для джерел
безперебійного живлення, акумулятори для
пожежної сигналізації)

3110

33046,00

лютий 2015

27.20.2

Акумулятори
електричні та частини
до них

10

Двері, вікна й рами до них і пороги до
дверей металеві (склопакети для прозорої
стелі)

3110

62430,00

лютий 2015

25.12.1

Двері, вікна й рами до
них і пороги до дверей
металеві

Всього по КЕКВ 3132

1

Капітальний ремонт адміністративного
приміщення за адресою просп.
Повітрофлотський, 41

Разом по КЕКВ

Код ДК ПП
016:2010

7

488000,00

3132

488000,00

ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013
"Правила визначеності
вартості будівництва"

липень 2015***

3756144,00

*- кошти, що виділені додатково згідно із рішенням сесії Київської міської ради від 16.04.2015 № 403/1268 та
довідок про зміни до кошторису на 2015 рік від 14.05.2015 №22 та 36
**- кошти, що виділені додатково згідно із рішенням сесії Київської міської ради від 14.05.2015 № 462/1326 та
довідок про зміни до кошторису на 2015 рік від 28.05.2015 №45
***- кошти, що виділені додатково згідно із рішенням сесії Київської міської ради від 28.05.2015 № 563/1427 та
довідок про зміни до кошторису на 2015 рік від 28.05.2015 №05 та № 45
****- кошти, що виділені на підготовку і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів 25 жовтня 2015 року на виготовлення списків виборців та іменних запрошень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.09.2015 року № 21
Виконуючий обов'язки голови комітету з
конкурсних торгів

Матюхін В.О.

______________________

Секретар комітету з конкурсних торгів

Луценко В.І

______________________

