
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік

Київська міська рада, 228.83 141
(найменування замовника ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет
закушвлі

Код
(для
бюджетних
коштів)

КЕКВІОчікувана вартість предмета закупівлі, грн.
(з ПДВ)

Процедура
закушвш

Орієнтовний ІПри-ки
початок
проведення
процедури

Послуги щодо експлуатування таксі І 2240 І_: ~відкриті торги !Грудень 2014 ІзОl.01.15
(Послуги щодо оренди легкових 31.06.15

автомобілів з водієм} {49.32.1
Послуги щодо експлуатування таксі

І
2240

ll ~відкриті торги !Червень 2015 Із 01.07.15

(Послуги щодо оренди легкових 31.12.15

автомобілів з водієм} {49.32.1
Послуги щодо експлуатування таксі 2240 20% вартості за
(Послуги щодо оренди легкових І 2014 рік (п.б
автомобілів з водієм 49.32.1 t ст.40 Закон )
Ремонтування та технічне 2240 ! відкриті торги [Лютий 2015":
обслуговування машин загальної
призначеності (т.о., ремонт та заправка
02r~техніки} (33.12.1
Ремонтування та технічне 2240 20% вартості за
обслуговування машин загальної 2014 рік (п.б
призначеності (т.о., ремонт та заправка ст.40 Закону)
02г-техніки} (33. 12.1
Послуги допоміжні комбіновані щодо

І
2240

І.
120% вартості за

різних об'єктів (81.10.1) 2014 рік (п.б
ст.40 Закон

Послуги систем безпеки (80.20.1) І 2240 'і 120% варто~ті за
2014 рік (п.б
ст.40 Закон

Роботи будівельно-монтажні, інші І 2240 І ~ І відкриті торги [Грудень 2014
(ремонт і технічне обслуговування
ліфтів} (43.29.1
Роботи будівельно-монтажні, інші 2240 20% вартості за
(ремонт і технічне обслуговування 2014 рік (п.б
ліфтів) (43.29.1) ст.40 Закон
Послуги, пов'язані з особистою 2240 переговорна І Червень 2015
безпекою (послуги з охорони процедура
адміністративної будівлі (80.1 О. І) закупівлі

Послуги, пов'язані з особистою 2240 20% вартості за
безпекою (послуги з охорони 2014 рік (п.б
адміністративної будівлі (80.10.1) ст.40 Закону)
Послуги пожежних служб (84.25 .1) 2240 переговорна [Січень 2015

процедура
зак півлі

Послуги пожежних служб (84.25.1) І 2240 І 20% вартості за
2014 рік (п.б
ст.40 Закон

Енергія електрична (35.11.1) І 2273 І І переговорна Лютий- ДО
процедура Березень 20 15 30.09.2(
закупівлі 5

Енергія електрична (З 5.11.1) І 2273 І 20% вартості за
2014 рік (п.б
ст.40 Закон

Пара та гаряча вода; постачання пари та 2271 переговорна Лютий- ДО
гарячої води (35.30.1) процедура Березень 2015 30.09.2(

закупівлі 5
Пара та гаряча вода; постачання пари та 2271 20% вартості за
гарячої води (35.30.1) 2014 рік (п.б

ст.40 Закон
Послуги мобільного зв'язку й послуги 2240 20% вартості за
приватних мереж дnя систем 2014 рік (п.б
безпроводового зв'язку (61.20.1) ст.40 Закон
Послуги щодо радіомовлення; оригінали 2240 переговорна [Лютий 2015
радіомовних передач (60. І О.І) процедура

закупівлі



Послуги щодо радіомовлення; оригінали
радіомовних передач (60.10.1)

2240

Папір і картон оброблені (папір офісний
формату А4) ( 17.12.7)

2240

Мікрофони, гучномовці, апаратура
приймальна для радіотелефонного та
радіотелеграфного зв'язку (26.40.4)
(Комплекти звукопідсилювальні
електричні (зокрема системи з
мікрофоном і гучномовцем для
публічних виступів) 26.40.43-70.00)
(мікрофони, гучномовці, підсилювачі
зв__укових частот)

3110
2240

Машини обчислювальні, частини та
приладдя до них (код 26.20.1)

3110
2240

послуги у сфері громадського поряд~у та
громадської безпеки (84.24.1) (послуги з
охорони громадського порядку та
безпеки в адміністративному будинку по
вул. Хрещатик, 36 та на прилеглій
те_р_-и.торії)

2240

Послуги допоміжні комбіновані щодо
різних об'єктів (81.10.1)

2240

. 20% вартості за - -
2014 рік (п.6 ст.
40 Закону)
процедура Січень 2015 -

· запиту цінових
·~. пропозищи

. .
Березень 2015вщкрип торги -

. .
Червень 2015відкриті торги

. .
Квітень 2015відкриті торги

переговорна Травень 2015 -
процедура
закупівлі

1

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.08.2015 року.

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

Новосаденко Б. Б.
(прізвище, ініціали)

Дергалюк А. В.
(прізвище, ініціали)


