ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
річний план закупівель, що здійснюються без проведення
процедур закупівель
на 2016 рік
Комунальне ПІДПРИЄМСТВО «ДрОГОбиЧТепЛОенерГО» Дрогобицької
міської ради

05445563
'

1

П р е д м е т закупівлі

(найменування замовника, код за Є Д Р П О У )

і
Код К Е К В (для

Очікувана

Процедура

Орієнтовний

бюджетних

вартість

закупівлі

початок

коштів)

предмета

проведення

закупівлі

процедури

Примітки

закупівлі
1
Газ природний,

2

4

3
38 000 000,00

5

6

січень - грудень

на підставі

скраплений або в

грн.

п.2 ч.4 ст. 2 ЗУ

газоподібному стані

(тридцять вісім

« Про публічні

код ДК 016-2010-

мільйонів

закупівлі»

06.20.1

гривень,

Газ для населення -

00 коп.)

9000000куб.м.

(Природний газ код ДК

Газ для бюджетних

021:2015-09123000-7)

організацій та інших
споживачів-23 00000
куб.м.
Газ для релігійних
організацій- 4000
куб.м.

Гравій і пісок
код ДК016-:201008.12.1
(Гравій, пісок, щебінь і

120 000,00
грн.

січень - грудень

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

(сто

« Про Публічні

двадцять тисяч
гривень,

закупівлі»

00 коп.)

Пісок 150 м. кб.
Гравій 250 м. кб.

наповнювачі код ДК 021:201514210000-6)

*

180 000, 00 грн
(сто вісімдесят
тисяч
гривень 00,
коп.)

січень-грудень

Одяг робочий, чоловічий

100 000, 00 грн.

січень-грудень

код ДК 016-:201014.12.1

(сто тисяч

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

гривень,

« Про Публічні

00 коп

закупівлі»

Сіль і чистий хлорид
натрію; вода морська та
сольові розчини
код ДК016-:201008.93.1

на підставі
п.2.4.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»
Сіль технічна-70 т.

(Сіль і чистий хлорид код ДК
021:2015-14400000-5)
на підставі

(Формений одяг код ДК
0121:2015-18110000-3)

Взуття різне, крім
спортивного, захисного та
ортопедичного
код ДК 016-:201015.20.1

150 000, 00 грн.
(сто п'ятдесят
тисяч гривень,
00 коп.)

січень-грудень

100 000, 00 грн.
(сто тисяч
гривень 00

січень - грудень

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

(Взуття різне,крім спортивного
та захисного код ДК 021:201518810000-0)
Деревина, розпиляна чи
розколота вздовж, розділена на
шари або лущена, завтовшки

на підставі
п.2.4.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні

»

більше ніж 6 мм; шпали

коп.)

закупівлі»
Дошка- 10 м. куб.

дерев'яні до залізничних або
трамвайних колій, непросочені
код ДК 016-:2010-

-

16.10.1
(Дерев'яні конструкційні
матеріали різні код ДК
021:2015-44191000-5)
Фанера клеєна, фанеровані

50 000, 00 грн.

панелі й подібні вироби з

(п'ятдесят

січень - грудень

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

на підставі

шаруватої деревини; плити

тисяч гривень

« Про Публічні

деревностружкові й подібні

00 коп.)

закупівлі»

плити з деревини ЧИ 3 інших

Фанера - 30 м.кв.

здерев'янілих матеріалів
код ДК016-:201016.21.1
і
(Дерев'яні конструкційні
матеріали різні код ДК
021:2015-44191000-5)
Вироби канцелярські, паперові
код ДК016-:2010-

50 000,00 грн.
(п'ятдесят

січень - грудень

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

на підставі

17.23.1

тисяч гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

(Паперові чи картонні
реєстраційні журнали,
бухгалтерські книги,
швидкозшивачі, бланки та
інші паперові канцелярські
вироби код ДК 021:201522800000-8)
Вироби канцелярські, паперові
код ДК016-:2010-

40 000,00 грн.
(сорок тисяч

січень - грудень

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

на підставі

17.23.1

гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

(Оброблені папір і картон код
ДК 021:2015-30197600-2)

л

Вироби канцелярські, паперові

3 000,00 грн.

код ДК 016-:2010-

(три тисячі

січень - грудень

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

на підставі

17.23.1

гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

(Марки код ДК 021:201522410000-7)

січень - грудень

на підставі

Вироби канцелярські, паперові

10 000,00 грн.

код ДК 016-:2010-

(десять тисяч

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

17.23.1

гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

(Конверти, поштові листівки
та неілюстровані поштові
листівки код ДК 021:201530199200-2)
Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні
код ДК016-:201019.20.2
(Паливо код ДК 021:201509100000-0)

800 000,00 грн.
(вісімсот тисяч
гривень,
00 коп.)

січень - грудень

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»Бензин А92-20000 л.
Дизельне паливо14500л.

Газ стиснений-18000
куб.м.
оливи-1500л.
січень - грудень

на підставі

Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні

60 000,00 грн.
(шістдесят

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

код ДК 016-:2010-

тисяч гривень,

« Про Публічні

19.20.2

00 коп.)

закупівлі»
Оливи-1500л

(Мастильні оливи та
мастильні матеріали код ДК
021:2015-09211000-1)

Газ нафтовий та ін. газоподібні

60 000, 00 грн.

вуглеводні, крім природного

(шістдесят

січень - грудень

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

газу

тисяч

« Про Публічні

код ДК 016-:2010-

гривень,

закупівлі»Пропану -

19.20.3

00 коп.)

950 л.

(Пропан код ДК 021:201509122100-1)
Гази промислові (кисень)

100 0 0 0 , 0 0 грн.

код ДК016-:2010-

(сто

січень - грудень

на підставі

20.11.1

тисяч гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»Кисень -

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

350 балонів)

(Гази промислові код ДК
021:2015-24110000-8)
Екстракти фарбувальні та

10 000,00 грн.

січень-грудень

на підставі

дубильні; таніни та їхні

(десять

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

похідні; речовини

тисяч гривень,

« Про Публічні

фарбувальні, н.в.і.у.

00 коп.)

закупівлі»

код

ДК 016-201020.12.2

(Екстракти дубильних
речовин, екстракти барвників,
дубильні та фарбувальні
речовини код ДК 021:201524220000-2)
січень-грудень

на підставі

Речовини хімічні неорганічні

100 000, 00 грн.

основні, інші, н. в. і. у.

(сто тисяч

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

гривень,

« Про ПублІ4ні

00 коп.)

закупівлі»

код ДК 016-:201020.13.6
(Основні неорганічні хімічні
речовини код ДК 021:201524310000-0)

січень-грудень

на підставі

Фарби та лаки на основі

80 000,00

полімерів

грн.

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

код ДК 016-2010-

(вісімдесят

« Про Публічні

20.30.1

тисяч гривень,

закупівлі»

00 коп.)
(Фарби, лаки, друкарська
фарба та мастика код ДК
021:2015-44800000-8)
100 000,00 грн.
(сто тисяч
гривень,
00 коп.)

січень-грудень

Продукти хімічні різноманітні

20 000,00

січень-грудень

код ДК 01-2010-

грн.

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

(двадцять

« Про Публічні

тисяч гривень,

закупівлі»

Мило, засоби мийні та засоби
для чищення
код ДК 016-201020.41.3

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

(Продукція для чищення код
ДК 021:2015-39830000-9)

20.59.5
(Уайт-спірит код ДК 021:2015-

00 коп.)

на підставі

09222100-2)
Препарати фармацевтичні,

20 000,00

інші

грн..

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

код ДК016-:2010-

(двадцять

« Про Публічні

21.20.2

тисяч гривень,

закупівлі»

.

січень - грудень

на підставі

00 коп.)
(Фармацевтична продукція
код ДК 021:2015-33600000-6)
Препарати фармацевтичні,

10 000,00
грн..
(десять тисяч
гривень,
00 коп

січень - грудень

Шини та камери гумові нові
код ДК 016-2010-

50 000,00

січень-грудень

грн.

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

22.11.1

(п'ятдесят

« Про Публічні

тисяч

закупівлі»

інші
код ДК 016-:201021.20.2

на підставі
п.2.4.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

(Перев'язувальні матеріали
код ДК 021:2015-33141110-4)

(Шини для транспортних

гривень,

засобів великої та молої

00 коп.)

на підставі

тоннажності код ДК 021:201534350000-5)
Гума регенерована в

100 000,00 грн.

первинних формах або як

(сто тисяч

січень-грудень

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

пластини, листи чи стрічки

гривень,

« Про Публічні

код ДК 016-201022.19.1

00 коп.)

закупівлі»

на підставі

(Регенерована гума код дК
021:2015-19514000-2)
Труби, трубки, шланги та

200 000,00 грн.

фітинги до них пластмасові

(двісті тисяч

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

код ДК 016-2010-

гривень,

« Про Публічні

22.21.2

00 коп.)

закупівлі»

січень-грудень

на підставі

(Пластмасові вироби код ДК
021:2015-19520000-7)
січень - грудень

Пластини, листи, плівка,

100 000,00 грн.

фольга та стрічки з пластмас,

(сто тисяч

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

інші

гривень,

« Про Публічні

код ДК016-:201022.21.4

00 коп.)

закупівлі»

на підставі

(Плівки код ДК 021:201544176000-4)
Вироби пластмасові інші

30 000,00 грн.

н.в.і.у.

(тридцять

січень - грудень

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

на підставі

код ДК016-:2010-

тисяч гривень,

« Про Публічні

22.29.2

00 коп.)

закупівлі»

(Пластмасові вироби код ДК
021:2015-19520000-7)
Плитка та плити керамічні
код ДК016-:2010-

10 000,00 грн.
(десять тисяч

січень - грудень

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

на підставі

23.31.1

гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

(Керамічні вироби код ДК
021:2015-44111300-4)

Цегла, черепиця та будівельні
вироби з випаленої глини
•

код ДК 016-201023.32.1

60 000,00 грн.
(шістдесят
тисяч гривень,
00 коп.)

січень-грудень

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

(Будівельні матеріали код ДК
021:2015-44111000-1)
Цемент
код ДК 016-201023.51.1

90 000,00 грн.

січень-грудень

(дев'яносто
тисяч гривень,
00 коп.)

на підставі
п.2.4.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

(Будівельні матеріали код ДК
021:2015-44111000-1)
Вапно негашене, гашене та
'

20 000,00 грн.

січень-грудень

на підставі

гідравлічне

(двадцять

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

код ДК 016-2010-

тисяч гривень,

« Про Публічні

23.52.1

00 коп.)

закупівлі»

(Вапняк і гіпс код ДК 021:201544921000-2)
Вироби з бетону для

40 000,00 грн.

будівництва

(сорок тисяч

січень-грудень

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

на підставі

код ДК 016-2010-

гривень,

« Про Публічні

23.61.1

00 коп.)

закупівлі»

(Бетон код ДК 021:201544114000-2)
січень-грудень

на підставі

Вироби абразивні

24 000,00 грн.

код ДК 016-2010-

(двадцять

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

23.91.1

чотири тисячі

« Про ПублІ4ні

гривень,

закупівлі»

(Абразивні вироби код ДК
021:2015-14810000-2)

00 коп.)

Вироби мінеральні неметалеві,
інші, н.в.і.у.
' код ДК 016-201023.99.1

280 000,00

на підставі
п.2.4.1 ст.2 ЗУ

(двісті

« Про ПублІ4ні

вісімдесят

закупівлі»

тисяч
(Термоізоляційні матеріали

січень-грудень

грн.

гривень,

00 коп.)

код ДК 021:2015-44111520-2)
січень-грудень

на підставі

Бруски та прутки гарячого

100 000,00 грн.

оброблення, із сталі

(сто тисяч

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

код ДК 016-2010-

гривень,

« Про ПублІ4ні

24.10.6

00 коп.)

закупівлі»

(Труби та арматура код ДК
021:2015-44163000-0)
січень-грудень

на підставі

Труби та трубки зовнішнього

800 000,00 грн.

діаметра не більше ніж 406,4

(вісімсот тисяч

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

мм, зі сталі, інші

гривень,

« Про Публічні

код ДК 016-2010-

00 коп.)

закупівлі»

24.20.3
(Труби та арматура код ДК
021:2015-44163000-0)
Фітинги до труб чи трубок зі
сталі, не литі
код ДК 016-201024.20.4

100 000,00 грн.

січень-грудень

на підставі

(сто тисяч

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

гривень,

« Про ПублІ4ні

00 коп.)

закупівлі»

(Труби та арматура код ДК
021:2015-44163000-0)
Замки та завіси
код ДК 016-201025.72.1

20 000,00 грн.
(двадцять
тисяч гривень,
00 коп.)

січень-грудень

40 000,00 грн.
(сорок тисяч
гривень,
00 коп.)

січень-грудень

на підставі
п.2.4.1 ст.2 ЗУ
« Про ПублІ4ні
закупівлі»

(Навісні та врізні замки різні
код ДК 021:2015-44521000-8)
Інструменти ручні для
використання в сільському
господарстві, садівництві чи
лісовому господарстві
код ДК 016-2010-

на підставі
п.2.4.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

»

25.73.1
(Ручні знаряддя код ДК
021:2015-44511000-5)
Інструменти ручні, інші

40 000,00 грн.

код ДК 016-2010-

(сорок тисяч

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

25.73.3

гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

січень-грудень

на підставі

(Ручні інструменти різні код
ДК 021:2015-44512000-2)
Вироби з дроту, ланцюги та

3 000,00 грн.
(три тисячі
гривень, 00
коп.)

січень-грудень

Вироби з дроту, ланцюги та

40 000,00 грн.

січень-грудень

пружини

(сорок тисяч

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

код ДК 016-2010-

гривень, 00

« Про Публічні

25.93.1

коп.)

закупівлі»

пружини
код ДК 016-201025.93.1

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

(Цвяхи код ДК 021:201544192200-4)
на підставі

(Будівельні прути, стрижні,
дроти та профілі код ДК
021:2015-44330000-2)
Вироби кріпильні та

70 000,00 грн.

гвинтонарізні

(сімдесят тисяч

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

код ДК 016-2010-

гривень, 00

« Про Публічні

25.94.1

коп.)

закупівлі»

січень-грудень

на підставі

(Кріпильні деталі з наріззю код
ДК 021:2015-44531000-1)
Вироби з недорогоцінних

30 000,00 грн.

металів, інші

(тридцять

код ДК016-:201025.99.2

тисяч гривень,

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

січень - грудень

(Дрібне канцелярське
приладдя код ДК 021:201530197000-6)
Машини обчислювальні,

50 000,00 грн.

частини та приладдя до них

(п'ятдесят

січень-грудень

п.2.ч.1 ст.2 3У

код ДК 016-2010-

тисяч гривень,

« Про Публічні

26.20.1

00 коп.)

закупівлі»

на підставі

(Частини, аксесуари та
приладдя до комп'ютерів код
ДК 021:2015-30237000-9)
Машини обчислювальні,
частини та приладдя до них
код ДК 016-201026.20.1

100 000,00 грн.
(сто тисяч
гривень,
00 коп

січень-грудень

100 000,00
грн.

січень-грудень

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

(Персональні комп'ютери код
ДК 021:2015-30213000-5)
Інструменти та прилади
вимірювальні, контрольні та
випробовувальні, інші
код

ДК 016-201026.51.6

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

(сто тисяч
гривень,
00 коп.)

« Про Публічні
закупівлі»

(Лічильники код ДК 021:201538550000-5)
Проводи та кабелі електронні

280 000,00 грн.

й електричні, інші

(двісті

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

код ДК 016-2010-

вісімдесят

« Про Публічні

січень-грудень

на підставі

27.32.1

тисяч гривень,

закупівлі»діяльності»

00 коп.)

і

(Ізольовані дроти та кабелі код
ДК 021:2015-31300000-9)
Пристрої електромонтажні

400 000,00 грн.

код ДК 016-2010-

(чотириста

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

27.33.1

тисяч гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

січень-грудень

на підставі

(Електророзподільна та
контрольна апаратура код ДК
021:2015-31200000-8)
Лампи та світильники
код ДК 016-201027.40.2

30 000,00 грн.
(тридцять
тисяч гривень,
00 коп.)

січень-грудень

200 000,00 грн.
(двісті тисяч
гривень, 00
коп.)

січень-грудень

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

(Освітлювальне обладнання та
електричні лампи код ДК
021:2015-31500000-1)
Помпи для рідин; підіймачі
рідин
код ДК 016-201028.13.1

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

і

(Насоси код ДК 021:201542122000-0)
Крани, вентилі, клапани та

900 000,00 грн.

подібні вироби до труб, котлів,

(дев'ятсот

резервуарів, цистерн і подібних

тисяч гривень,

« Про ПублІ4ні

виробів

00 коп.)

закупівлі»

код

на підставі
січень-грудень

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

ДК 016-201028.14.1

(Крани, вентилі та клапани
код ДК 021:2015-42131000-6)
Вальниці, підшипники,

60 000,00 грн

зубчасті колеса, зубчасті

(шістдесят

січень - грудень

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

на підставі

передачі, елементи механічних

тисяч гривень,

« Про ПублІ4ні

передач, інші

00 коп.О

закупівлі»

код ДК 016-:201028.15.2
л

(Механічні запасні частини,
крім двигунів і частин
двигунів код ДК 021:201534320000-6)
50 000,00 грн.
(п'ятдесят
тисяч гривень,
00 коп.)

січень - грудень

20 000,00 грн.
(двадцять
тисяч гривень,
00 коп.)

січень - грудень

Устатковання електричне,

45 000,00 грн.

січень - грудень

інше, до моторних

(сорок п'ять

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

транспортних засобів і його

тисяч гривень,

« Про ПублІ4ні

Інструмент електромеханічний
для роботи однією рукою;
інструмент ручний
портативний із силовим

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

урухомлювачем/приводом,
інший
код ДК 016-:201028.24.1
(Електромеханічні ручні
інструменти код ДК 021:201542652000-1)
Газогенератори, дистиляційні
та фільтрувальні апарати
код ДК016-:2010-

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

28.29.1
(Оливні, бензинові та
повітрозабірні фільтри код ДК
021:2015-42913000-9)
на підставі

00 коп.)

частин
код ДК016-:201029.31.2

закупівлі»

(Електричне обладнання для
двигунів і транспортних
засобів код ДК 021:201531610000-5)
Частини та приладдя до

400 000,00 грн.

моторних транспортних

(чотириста

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

тисяч гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

засобів, н.в.і.у.
код ДК 016-:2010-

>

січень - грудень

на підставі

29.32.3
(Механічні запасні частини,
крім двигунів і частин
двигунів код ДК 021:201534320000-6)
Меблі конторські/офісні та

40 000,00 грн.

меблі для підприємств торгівлі

(сорок тисяч

січень-грудень

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

на підставі

код ДК 016-2010-

гривень,

« Про Публічні

31.01.1

00 коп.)

закупівлі»

(Офісні меблі код ДК 021:201539130000-2)
Мітли та щітки

10 000, 00 грн.

код ДК016--.2010-

(десять тисяч

січень - грудень

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

на підставі

32.91.1

гривень, 00

« Про Публічні

коп.)

закупівлі»

(Мітли, щітки та інше
господарське приладдя код ДК
021:2015-39224000-8)
січень - грудень

на підставі

Убори наголовні захисні;

18 000, 00 грн.

ручки для писання та олівці,

(вісімнадцять

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

дошки, штемпелі для

тисяч гривень,

« Про Публічні

датування,опечатування та

00 коп.)

закупівлі»

нумерування; стрічки до
друкарських машинок,
штемпельні подушечки
код ДК 016-:201032.99.1
(Робочі рукавиці код ДК
021:2015-18141000-9)
січень - грудень

на підставі

Убори наголовні захисні;

10 000,00 грн.

ручки для писання та олівці,

(десять тисяч

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

дошки, штемпелі для

гривень,

« Про Публічні

датування,опечатування та

00 коп.)

закупівлі»

нумерування; стрічки до
друкарських машинок,
штемпельні подушечки
код ДК016-:201032.99.1
(Офісне приладдя код ДК
021:2015-30192000-1)
Ремонтування та технічне
обслуговування електронного
й оптичного устаткування
код

ДК 016-201033.13.1

(Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
вимірювальних приладів код
ДК 021:2015-50411000-9)

250 000,00 грн
(двісті
п'ятдесят
тисяч гривень,
00 коп.)

січень-грудень

на підставі
п.2.4.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

190 000,00 грн.
^сто дев'яносто
тисяч гривень,
00 коп.)

січень - грудень

Енергія електрична

4 461 000,00

січень-грудень

код ДК 016-2010-

грн.

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

(чотири

« Про Публічні

мільйони

закупівлі»

Ремонтування та технічне
обслуговування іншого
електричного устатковання
код ДК 016-:2010-

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

33.14.1
(Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
насосів, клапанів, кранів,
металевих контейнерів і
техніки код ДК 021:201550500000-0)

35.11.1
(Електрична енергія код ДК
021:2015-09310000-5)

>

на підставі

чотириста
шістдесят одна
тисяча гривень,
00 коп.)

Обробляння та розподілення
води трубопроводами
код ДК 016:201036.00.2

370 000,00 грн.
(триста

січень-грудень

сімдесят тисяч
гривень,
00 коп.)

на підставі
п.2.4.1 ст.2 3У
« Про Публічні
закупівлі»

(Розподіл питної води код ДК
021:2015-65111000-4)
Послуги каналізації

125 000,00 грн.

код ДК 016:2010-

(сто двадцять

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

37.00.1

п'ять тисяч

« Про Публічні

гривень,

закупівлі»

•
(Послуги водовідведення код

січень-грудень

на підставі

00 коп.)

ДК 021:2015-90400000-1)
Послуги підприємств щодо

15 000,00 грн.

перевезення безпечних відходів

(п'ятнадцять

п п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

код ДК 016-2010-

тисяч гривень,

« Про Публічні

38.11.6

00 коп.)

закупівлі»

січень-грудень

(Послуги зі збирання сміття

на підставі

*

код ДК 021:2015-90511000-2)
січень - грудень

на підставі

Роботи електромонтажні

170 000,00 грн.

код ДК016-:2010-

(сто сімдесят

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

43.21.1

тисяч гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

(Електромонтажні роботи код
ДК 021:2015-45310000-3)
Монтаж водопровідних,
каналізаційних систем
опалювання, вентиляції та
кондиціювання повітря

500 000,00 грн,
(п'ятсот тисяч
гривень, 00
коп.)

січень-грудень

220 000,00

січень-грудень

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

код ДК 016-2010,

43.22.1

(Водопровідні та санітарнотехнічні роботи код ДК
45330000-9)
Технічне обслуговування та
ремонтування інших
автотранспортних засобів
код ДК 016-201045.20.2

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

(двісті

« Про Публічні

двадцять

закупівлі»

тисяч
гривень,

(Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
мототранспортних засобів і
супутнього обладнання код ДК

>

на підставі

грн.

00 коп.)

#

021:2015-50110000-9)
Перевезення вантажів

70 000,00

дорожніми транспортними

грн.

засобами

(сімдесят тисяч

код

ДК 016-201049.41.1

січень-грудень

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

гривень,

« Про Публічні

00

закупівлі»

коп.)

(Послуги з перевезення
пакунків код ДК 021:201560161000-4)
Транспортування

9 500 000,00

трубопроводами

грн.

січень-грудень

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

на підставі

код ДК 016-2010-

(дев'ять

« Про Публічні

49.50.1

мільйонів

закупівлі»

п'ятсот тисяч
(Послуги з транспортування

гривень,

трубопроводами код ДК

00 коп.)

021:2015-60300000-1)
Послуги щодо передавання

60 000,00 грн.

даних і повідомлень

(шістдесят

січень - грудень

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

на підставі

код ДК016-:2010-

тисяч

« Про Публічні

61.10.1

гривень, 00

закупівлі»

коп.)
(Послуги телефонного зв'язку
та передачі даних код ДК
021:2015-64210000-1)
Послуги зв'язку Інтернетом
проводовими мережами
код ДК016-:201061.10.4

20 000,00 грн.
(двадцять

січень - грудень

тисяч
гривень, 00
коп.)

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

(Інтернет-послуги код ДК
021:2015-72400000-4)
Послуги щодо страхування
автотранспорту
код
,

ДК 016-201065.12.2

50 000,00

грн.

січень-грудень

« Про Публічні

тисяч
гривень,

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

(п'ятдесят
00

закупівлі»

коп.)
(Послуги зі страхування
транспортних засобів код ДК
021:2015-66514110-0)

січень-грудень

на підставі

Послуги щодо страхування

15 000,00

вантажів і багажу

грн.

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

(п'ятнадцять

« Про Публічні

тисяч

закупівлі»

код

ДК 016-201065.12.36

гривень,
(Послуги зі страхування

00

коп.)

вантажів код ДК 021:201566514200-8)
січень - грудень

на підставі

Послуги юридичні

90 000,00 грн.

код ДК016-:2010-

(дев'яносто

п.2.ч.1 ст.2 3У

тисяч

« Про Публічні

гривень, 00

закупівлі»

69.10.1
(Юридичні послуги код ДК
,021:2015-79100000-5)

коп.)

Послуги щодо технічного

200 000,00

випробовування й

грн.

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

на підставі

аналізування

(двісті

« Про Публічні

код ДК016-:2010-

тисяч гривень,

закупівлі»

71.20.1

00 коп.)

(Послуги з випробувань та
аналізу складу і чистоти код
ДК

січень-грудень

021:2015-71610000-7)

Послуги щодо надання
професійної та технічної

100 000,00
грн.

січень-грудень

(сто

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

допомоги та консультацій,

тисяч гривень,

« Про Публічні

н.в.і.у.

00 коп.)

закупівлі»

код ДК016-:201074.90.1
(Послуги з прогнозування
погоди код ДК 021:201571351600-9)
Послуги щодо очищування,

16 000,00 грн.

інші

(шістнадцять

січень - грудень

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

на підставі

код ДК016-:201081.29.1

тисяч

« Про Публічні

гривень, 00

закупівлі»

коп.)
(Послуги з дератизації код ДК
021:2015-90923000-3)
Послуги пожежних служб
код ДК 016-:201084.25.1
(Послуги пожежних служб код

14 000,00 грн,

січень - грудень

на підставі

(чотирнадцять

п.2.ч.1 ст.2 3У

тисяч

« Про Публічні

гривень, 00

закупівлі»

коп.)

ДК 021:2015-75251000-0)
січень - грудень

на підставі

Ремонтування комп'ютерів і

45 000,00 грн.

периферійного устаткування

(сорок п'ять

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

код ДК016-:2010-

тисяч

« Про Публічні

95.11.1

гривень, 00

закупівлі»

коп.)
(Ремонт, технічне
обслуговування персональних
комп'ютерів, офісного,
телекомунікаційного та
аудіовізуального обладнання, а
також супутні послуги код ДК
021:2015-50300000-8)
січень - грудень

на підставі

Акумуляторні батареї код ДК

20 000,00 грн.

021:2015-31440000-2

(двадцять

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

тисяч гривень,

« Про ПублІ4ні

00 коп.)

закупівлі»

січень - грудень

на підставі

Балони для газу код ДК

10 000,00 грн.

021:2015-44612100-4

(десять тисяч

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

гривень,

« Про ПублІ4ні

00 коп.)

закупівлі»

січень - грудень

на підставі

Настільні калькулятори код

5 000,00 грн.

ДК 021:2015-30141200-1

(п'ять тисяч

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

Електрична апаратура для
дротової телефонії чи дротової
телеграфії код ДК 021:201532552000-7

18 000,00 грн.
(вісімнадцять
тисяч гривень,
00 коп.)

січень - грудень

Брезентові вироби, тенти та

7 000,00 грн.

січень - грудень

маркізи код ДК 021:2015-

(сім тисяч

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

39522100-8

гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

на підставі
п.2.4.1 ст.2 3У
« Про Публічні
закупівлі»

на підставі

Частини та приладдя до

9 000,00 грн.

фотокопіювальних апаратів

(дев'ять тисяч

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

код ДК 021:2015-30125000-1

гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

січень - грудень

на підставі

Обслуговування програмного

6 000,00 грн.

забезпечення код ДК 021:2015-

(шість тисяч

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

72267100-0

гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

січень - грудень

на підставі

•

і

Поштові та кур'єрські послуги

10 000,00 грн.

код ДК 021:2015-64100000-7

(десять тисяч

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

січень - грудень

на підставі

Збирання радіоактивних

5 000,00 грн.

відходів код ДК 021:2015-

(п'ять тисяч

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

90521100-6

гривень, 00

« Про Публічні

коп.)

закупівлі»

•

Послуги з навчання персоналу
код дК 021:2010-80511000-9

20 000,00 грн.
(двадцять
тисяч гривень,
00 коп.)

січень - грудень

січень - грудень

на підставі

на підставі
п.2.ч.1 ст.2 ЗУ
« Про Публічні
закупівлі»

40 000,00 грн.
(сорок тисяч

п.2.4.1 ст.2 ЗУ

гривень, 00

« Про Публічні

коп.)

закупівлі»

ДК

021:2015-51110000-6

січень - грудень

на підставі

Послуги зі встановлення
електричного обладнання код

січень - грудень

на підставі

Пристрої охоронної та

60 000,00 грн.

пожежної сигналізації код дК

(шістдесят

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

тисяч гривень,

« Про Публічні

00 коп.)

закупівлі»

021:2015-31625000-3

>

і

Зварювальні матеріали код ДК

40 000,00 грн.

021:2015-44315200-3

(сорок тисяч

п.2.ч.1 ст.2 ЗУ

гривень, 00

« Про Публічні

коп.)

закупівлі»

З а т в е р д ж е н и й р і ш е н н я м к о м і т е т у з к о н к у р с н и х т о р г і в ті

січень - грудень

на підставі

29.06.2016р. № 2 .

.\ська

А.В.Радловський

Голова комітету з
конкурсних торгів

(ініціали та прізвище)

. > ^ м.
Секретар комітету з
конкурсних торгів

В. І. Федишин
(підпис)

(ініціали та прізвище)

