ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 рік № 5 (11.11.2015)
виконавчого комітету Вінницької міської ради, код за ЄДРПОУ - 03084813

Предмет
закупівлі

1
ДК 016:2010 код 35.30.1 -Пара та гаряча
вода ; постачання пари та гарячої води
(35.30.12-00.00 - постачання пари та
гарячої води трубопроводами)
(послуиц з теплопостачання) - 4 лота:
лот 1 - вул. Соборна, 59,
лот 2 - вул. Космонавтів, 30,
лот 3 - вул.50 - річчя Перемоги, 7,
лот 4 - вул. Островського, 85.
ДК 016:2010 код 35.11.1 f35.ll.10- 00.00 )
Енергія електрична (постачання
електроенергії)
ДК 016:2010 код 80.10.1 Послуги,
пов’язані з особистою безпекою
(послуги охоронців в адміністративних
будівлях)- 4 лота:
лот 1 - вул. Соборна, 59,
лот 2 - вул. Космонавтів, ЗО,
лот 3 - вул.50 - річчя Перемоги, 7,
лот 4 - вул. Островського, 85.
ДК 016:2010 код 19.20.2
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
(бензин А 95, дизпалнво)

Код КЕКВ
(для
бюджетни
х коштів)
2

2271

2273

2240

2210

Очікувана вартість
предмета закупівлі
(Гри.)

Процедура
закупівлі

4
3
3 747 000
(три мільйони сімсот
сорок сім тисяч грн.)
в т. ч. ПДВ -624 500
Переговорна
(шістсот двадцять чотири
процедура
тисячі п’ятсот)

2 100 000
(два мільйони сто тисяч) Переговорна
в т.ч. ПДВ -350 000
процедура
(триста п’ятдесят тисяч)
475 040
(чотириста сімдесят п’ять
тисяч сорок)
в т.ч. ПДВ- 7 9 173
Відкриті
(сімдесят дев’ять тисяч
торги
сто сімдесят три)

1 235 000
(один мільйон двісті
тридцять п’ять тисяч )
в т.ч. ПДВ- 205 833
(двісті п’ять тисяч
вісімсот тридцять три)

Відкриті
торги

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Примітки

6

КФК010116
січень

КФК010116
лютий

КФК010116
лютий

лютий

КФК 010116
*

ДК 016:2010 код 58.19.1 Послуги щодо
видавання друкованої продукції, інші
(поштові марки та марковані конверти).
ДК 016:2010 код 81.21.1 Послуги щодо
загального очищування будівель
(прибирання приміщень «Прозорих офісів»
та їх прибудинкових територій)

ДК 016:2010 код 81.30.1 Послуги щодо
благоустрою території (послуги щодо
утримання площі Європейської та
території набережної «Рошен»)

ДК 016:2010 код 61.10.1
Послугіі щодо передавання даних і
повідомлень:
лот 1 - послуги місцевого зв’язку по
вул. Соборна, 59
ДК 016:2010 код 61.10.1
Послуги щодо передавання даних і
повідомлень (61.10.11-00.00 - послуги
стаціонарного телефонного з’вязку доступ і користування):
лот 1 -послуги міжміського телефонного
зв’язку в приміщенні міської ради,
лот 2 - послуги міського та міжміського
зв’язку в приміщеннях «Прозорих офісів».
ДК 016:2010 код 95.11.1
Ремонтування комп’ютерів і
периферійного устаткування
(ремонтування та ТО комп’ютерної та
копіювально-розмнож. техніки,
відновлення картриджів)
ДК 016:2010 код 26.20.1
Машини обчислювальні, частини та
приладдя до них (комп’ютерна техніка)

2210

2240

2240

2240

2240

2240

3110

144 500
(сто сорок чотири тисячі
п’ятсот) (без ПДВ)
330 100
(триста тридцять тисяч
сто) в т.ч. ПДВ - 55 017
(п’ятдесят п’ять тисяч
сімнадцять)

КФК 010116

Переговорна
процедура

лютий

Відкриті
торги

лютий

741 976
(сімсот сорок одна
тисяча дев’ятсот сімдесят
шість)
в т.ч. ПДВ- 123 663
(сто двадцять три тисячі
шістсот шістдесят три)

Відкриті
торги

березень

48 000
(сорок вісім тисяч)
в т.ч. ПДВ - 8 000
(вісім тисяч)

Переговорна
процедура

квітень

150 000
(сто п’ятдесят тисяч)
в т.ч. ПДВ -25 000
(двадцять п’ять тисяч)

Переговорна
процедура

травень

446 700
(чотириста сорок шість
Запит цінових
тисяч сімсот)
пропозицій
в т.ч. ПДВ -74 450
(сімдесят чотири тисячі
чотириста п’ятдесят)
497 300
( чотириста дев’яносто Запит цінових
пропозицій
сім тисяч триста) в т.ч.
ПДВ - 82883 (вісімдесят дві

КФК 010116

КФК 100203

КФК 010116

листопад

листопад
і

КФК 010116

КФК 010116

КФК 010116

тисячі вісімсот вісімдесят
три )
ДК 016:2010 код 26.30.1 Апаратура
радіо- та телепередавальна ; камери
телевізійні
(26.30.11-00.00- Апаратура передавальна
до складу якої входять приймачі)
(обладнання для створення системи
цифрового кодованого радіозв’язку)
ДК 016:2010 код 42.22.2 Будування
ліній електропередавання та ліній
зв’язку
(42.22.22-00.00 -будування місцевих ліній
електропередавання та ліній зв’язку
(створення єдиної локальної мережі
системи «Безпечне місто»)
ДК 016:2010 код 62.09.2 Послуги у
сферЬініЬормашйних технологій і
стосовно комп’ютерної техніки , інші
(забезпечення відеоспостереження за
об’єктами, вдосконалення системи
відеонагляду)
ДК 016:2010 код 26.20.2 - Блоки
пам’яті та інші запам’ятовувальні
пристрої (пристрій запам’ятовувальний
масив ЬГОБ)
ДК 016:2010 код 26.20.3 - Блоки машин
автоматичного обробляння інформації,
інші (сервеший блок блейд системи)

3110

400 000
(чотириста тисяч)
в т.ч. ПДВ - 66 667
(шістдесят шість тисяч
шістсот шістдесят сім)

2240

300,000
(триста тисяч) ( в т.ч.
Запит цінових
ПДВ - 50 000 (п’ятдесят
пропозицій
тисяч)

2240

3110

3110

505 000
'п’ятсот п’ять тисяч) в т.ч.
ПДВ - 84 167 (вісімдесят
чотири тисячі сто
шістдесят сім)
500 000
(п’ятсот тисяч)
в т.ч. ПДВ - 83 333
(вісімдесят три тисячі
триста тридцять три)
500 000
(п’ятсот тисяч)
в т.ч. ПДВ - 83 333
(вісімдесят три тисячі
триста тридцять три)

Відкриті
торги

лютий

КФК 010116

червень

КФК 250404

КФК 010116
Відкриті
торги

липень

Запит цінових
пропозицій

листопад

Запит цінових
пропозицій

листопад

КФК 250404

КФК 010116

КФК 010116

