
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік
Київська міська рада (секретаріат), 22883141

(найменування замовника ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для
бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. (з ПДВ) Орієнтовний
Процедура закупівлі І початок проведення

процедури закупівлі
Примітки

І. 2. 3. 4. 5. 6.

І

Папір газетний, папір ручного виготовляння та
інший некрейдований папір, або картон для
графічних цілей - код за ДК 016:2010 17.12.1,
(код за ДК 021:2015 - 30197630-l - Папір для
друку), (папір офісний формату А4)

2210

І

; відкриті торги
І

лютий 2016 року

2

Машини обчислювальні, частини та приладдя
до них - код за ДК 016:2010 - 26.20.1, (код за ДК
021:2015 - 30200000-1 - Комп'ютерне~-----------+
обладнання та приладдя), (комп'ютери та
периферійні пристрої, БФП, принтери)

3110

2240

І відкриті торги лютий 2016 року

з
Ремонтування та технічне обслуговування
машин загальнвї · призначеності - код за· ДК
016:2010 - 33.12~1, (т.о., ремонт та заправка орг
техніки)

2240

4

5

Енергія електрична - код за ДК 016:2010 -
35.11.1, (код за . ДК 021:2015 - 09310000-5 -
Енергія електрична) (енергія електрична)

2273

6

7

відкриті торги

, , переговорна
процедура закупівлі

процедура закугпвш
грудень 2015 року !розпочата до

31.12.2015

,------------------t-----------------f-----------------i

січень 2016 року

Пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої воли - код за ДК 016:2010 - 35.30.1, (код
за ДК 021:2015 - 09323000-9 - Централізоване
опалення) (теплова енергія)

2271

Роботи будівельно-монтажні, інші - код за ДК
016:2010 - 43.29.1, (ремонт і технічне
обслуговування ліфтів)

2240

Послуги щодо експлуатування таксі - код за ДК
016:2010 - 49.32.1, (послуги щодо оренди

Іл~гкових автомобілів з водієм)
2240

переговорна
процедура закупівлі

переговорна
процедура закупівлі

січень 2016 року

+---------------t-------------+-------------t

процедура закупівлі
грудень 2015 року /розпочата до

31.12.2015

J' • •вщкрип торги
процедура закугцвлі

грудень 2015 року !розпочата до
31.12.2015

J



8

г
і
Послуги щодо радіомовлення; оригінали
радіомовних передач - код за ДК 016:2010 -
60.10.1, (забезпечення якісного звукопідсилення
заходів, які проводяться в Київській міській
раді та надання телекомунікаційних послуг з
експлуатаційно-технічного обслуговування
апаратних звукопідсилення)

2240

-..--'-----------------~-----------------т-··--·---·--·-

переговорна.
процедура закупівлі

процедура закушвлі
грудень 2015 року \розпочата до

31.12.2015

9

· [Послуги, пов'язані з особистою безпекою - код
за ДК 016:2010 - 80.10.1 (код за ДК 021:2015 -
75240000-0- Послуги із забезпеченкя
громадської безпеки, охорони правопорядку та
громадського порядку (послуги з охорони
адміністративної будівлі)

2240
ч І переговорна

процедура закупівлі січень 2016 року
термін надання
послуг з 25.01.2016
по 30.06.2016

10·

Послуги, пов'язані з особистою безпекою - код
за ДК 016:2010 - 80.10.1 (код за ДК 021:2015 -
75240000-0- Послуги із забезпечення
громадської безпеки, охорони правопорядку та
громадського порядку (послуги з охорони

··адміністративної будівлі)

2240
ч І переговорна

процедура закупівлі

термін надання
червень 2016 року \послуг з 01.07.2016

по 31.12.2016

' 11
Послуги систем безпеки - код за ДК 016:2010 -
80.20.1, (технічне обслуговування охоронної та
пожежної снгвалізації)

2240-- відкриті торги
процедура закупівлі

грудень 2015 року І розпочата до
31.12.2015

. , Послуги допоміжні комбіновані щодо різних
об'єктів - код за ДК 016:2010 - 81.10.1, (код за
ДК 021:2015 - 75130000-6 - Допоміжні послуги

'І переговорна термін надання
12 Ідля урядових органів державного управління) 2240 ~ лютий 2016 року послуг з 14.02.2016. процедура закупівлі(послуги допоміжні комбіновані щодо різних по 31.07.2016

об'єктів)

Послуги допоміжні комбіновані щодо різних].
об'єктів - код за ДК 016:2010 - 81.10.1, (код за
ДК 021:2015 - 75130000-6 - Допоміжні послуги термін надання

1З Ідля урядових органів державного управління) 2240 1 11 переговорна червень 2016 року послуг з 01.08.2016~· процедура закупівлі(послуги допоміжні комбіновані щодо різних по 31.12.2016
об'єктів)

Послуги пожежних служб - код за ДК 016:2010 -
84.25.1, (код за ДК 021:2015 - 75251000-0 -

1з~14 [Послуги пожежних служб), (послуги пожежних! 2240 rl переговорна І лютий 2016 рокупроцедура закупівліслужб)

[Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.02.2016 року.
І

Голова комітету з конкурсних торrі Б.Б. Новоеадевко

Секретар комітету з конкурсних торгів А.В. Дергалюк
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