ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України від 27.12.2011 № 428)

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами)
на 2016 рік
Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, 39408088
(найменування замовника, ідентифікаційний код ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
Код КЕКВ
Очікувана вартість
Процедура
Орієнтовний початок Примітки
(для
предмету закупівлі
закупівлі
проведення процедури
бюджетних
закупівлі
організацій)
1
2
3
4
5
6
Класифікатор - ДСТУ БД. 1.1 -1:2013
3132
1832,300
Відкриті торги
ТРП - Послуги
Вересень 2016
(один
мільйон
Код предмету закупівлі ДСТУ БД. 1.1-1:2013
вісімсот тридцять
«Проведення робіт з благоустрою та озеленення території,
дві тисячі триста
ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів
гривень 00 коп. 3
та прибудинкових територій по бульв. Кольцова 5, 5В, 7,
ПДВ)
15А, 11А, вул. Зодчих 16, 18, 18А, 6, 6А, 26А
Святошинський район м. Києва»
Класифікатор - ДСТУ БД. 1.1-1:2013
3132
Відкриті торги
ТРП - Послуги
Вересень 2016
5307,700
Код предмету закупівлі - ДСТУ БД. 1.1-1:2013
(п’ять мільйонів
«Проведення робіт з благоустрою та озеленення території,
триста сім тисяч
ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів
сімсот гривень 00
коп. з ПДВ)
та прибудинкових територій по просп. Академіка
Корольова,10А, 12, 12А, 121, 12Л, вул. Жолудева, 6, 6А,
Святошинський район м. Києва»
Класифікатор - ДСТУ БД. 1.1-1:2013
3132
2794,300
Відкриті торги
ТРП - Послуги
Вересень 2016
(два мільйона
Код предмету закупівлі ДСТУ БД. 1.1-1:2013
сімсот дев’яносто
«Капітальний ремонт приміщення по вулиці Львівська, 8/6

чотири тисячі
триста гривеь., 00
коп. з ПДВ)

під організацію р о б о т и відділу з питань державної
реєстрації юридичних ОСІб, ф ІЗИ Ч Н И Х О СІб-ІііДПриСМ Ц.В
Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації».
Класифікатор - ДК 016:2010 31.01.11 Меблі конторські/офісні
металеві
ТРП - Товари
Код предмету закупівлі - ДК 021:2015 39130000-2(0фісні
меблі) Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування (придбання меблів для відділу з питань реєстрації
місця проживання/перебування фізичних осіб та відділу з питань
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осібпідприємців)
Класифікатор - ДІ< 016:2010 26.20.1 - Машини обчислювальні,
частини та приладдя до них
ТРП - Товари
Код предмету закупівлі - ДК 021:2015 302000001 (Комп’ютерне обладнання та приладдя) Придбання обладнання
і предметів довгострокового користування (для облаштування
відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування
фізичних осіб та відділу з питань державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців)
Класифікатор - ДК 016:2010 26.20.18 - Пристрої, що виконують
дві чи більше з таких функцій: друкування, сканування,
копіювання, факсимільний зв’язок
ТРП - Товари
Код предмету закупівлі - ДК 021:2015 30232110-8 (Принтери
лазерні) Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування (для облаштування відділу з питань реєстрації
місця проживання/перебування фізичних осіб та відділу з питань
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осібпідприємців)
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від

2210

333 200,00 (триста
тридцять три тисячі
двісті грн. 00 коп.) в
т.ч. ПДВ

Відкриті торги

Листопад 2016

3110

247 000,00 (двісті
сорок сім тисяч грн.
00 коп.) в т.ч. ПДВ

Відкриті торги

Листопад 2016

3110

248 250,00 (двісті
сорок вісім тисяч
двісті п’ятдесят грн.
00 коп.) в т.ч. ПДВ

Відкриті торги

Листопад 2016

.2016 № ^

<

Голова тендерного комітету

Кучерявий А. М.

Секретар тендерного комітету

Дрозд А. П.

