
Зміни 11 до РІЧНОГО ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2015 рік

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва", код за ЄДРПОУ 39611267 
________________________________________ (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)__________________________________________

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для

бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура
закупівлі

Орієнтовн 
ий початок 
проведенн 

я
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

ара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 
lapa та гаряча вода; постачання пари та гарячої води), 
од за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 
16:2010-35.30.1

Лот 1 -  172198,39 грн. (сто сімдесят дві тис. 
сто дев’яносто вісім грн.39 коп.)
Лот 2 -  122998,85грн. ( сто двадцять дві тис. 
дев’ятсот дев’яносто вісім грн.85 коп.)
Лот 3 -  122998,85грн. ( сто двадцять дві тис. 
дев’ятсот дев’яносто вісім грн.85 коп.)
Лот 4 -  245997,70 грн.( двісті сорок п ’ять тис. 
дев’ятсот дев’яносто сім грн.70 коп.)
Лот 5 - 98399,08 грн. (дев’яносто вісім тис. 
триста дев’яносто дев’ять грн. 08 коп.)
Лот 6 -  98399,08 грн. (дев’яносто вісім тис. 
триста дев’яносто дев’ять грн. 08 коп.)
Лот 7 -  147598,62 грн. (сто сорок сім тис. 
п’ятсот дев’яносто вісім грн. 62 коп.)
Лот 8 -  113537,40 грн. ( сто тринадцять тис. 
п’ятсот тридцять сім грн., 40 коп.)
Лот 9 -  113537,40 грн. ( сто тринадцять тис. 
п’ятсот тридцять сім грн., 40 коп.)
Лот 10-141921,75 грн. ( сто сорок одна тис. 
дев’ятсот двадцять одна грн. 75 коп.)
Лот 11 -  113537,40 грн. ( сто тринадцять тис. 
п’ятсот тридцять сім грн., 40 коп.)
Лот 12 -  160844,65 грн. ( сто шістдесят тис. 
вісімсот сорок чотири грн. 65 коп.)
Лот 13 -  147598,62 грн. (сто сорок сім тис. 
п ’ятсот дев’яносто вісім грн. 62 коп.)
Лот 14 -  98399,08 грн. (дев’яносто вісім тис. 
триста дев’яносто дев’ять грн. 08 коп.)
Лот 15 -  264920,60 грн. ( двісті шістдесят 
чотири тис. дев’ятсот двадцять грн. 60 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

березень



«Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (бензин, паливо 
дизельне) Код за Державним класифікатором продукції та 
послуг- ДК 016:2010 19.20.2)

3381450,00 грн. (три міліонна триста 
вісімдесят одна тис. чотириста п’ятдесят 
грн. 00 коп.) Відкриті торги березень

Ремонтування та технічне обслуговування підіймального 
та вантажного устаткування (послуги з повного 
технічного обслуговування і ремонту ліфтів) Код за 
Державним класифікатором продукції та послуг - ДК 
016:201033.12.15

15 306 781,52 грн. (п'ятнадцять мільйонів 
триста шість тис. сімсот вісімдесят одна грн. 
52 коп.)

Відкриті торги березень

Послуги щодо очищування, інші Послуги щодо 
дезінфікування та винищування шкідників (послуги по 
дератизації та дезінсекції об’єктів обслуговування) Код за 
Державним класифікатором продукції та послуг - ДК 
016:2010 81.29.1

234 630,19 грн. ( двісті тридцять чотири тис. 
шістсот тридцять грн. 19 коп.) Запит цінових 

пропозицій березень

Збирання безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування (Послуги на вивезення та 
знешкодження твердих відходів) код Державного 
класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 38.11.2

13 593 197,78 грн. (тринадцять мільйонів 
п’ятсот дев’яносто три тис. сто дев’яносто 

сім грн. 78 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

березень

Послуги щодо бухгалтерського обліку (нарахування та 
облік платежів населення за утримання будинків та 
прибудинкової території (квартирну плату) Код 
Державного класифікатора продукції та послуг ДК 
016:2010 69.20.2

1 320 000,00 грн. (один мільйон триста 
двадцять тис. 00 коп.) Переговорна

процедура
закупівлі

березень

Послуги щодо передавання даних мережами проводового 
зв'язку (послуги операційно-диспетчерського 
обслуговування об’єднаних диспетчерських систем 
будинків комунальної власності Оболонського району м. 
Києва) Код Державного класифікатора продукції та послуг 
ДК 016:2010 61.10.3

2080000,00 грн.( два міліонна вісімдесят тис. 
грн.00 коп.)

Відкриті торги квітень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і 
устатковання спеціальної призначеності (технічне 
обслуговування ОДС) Код за Державним класифікатором 
продукції та послуг - ДК 016:2010 33.12.2

3 136 742 грн. (три мільйона сто тридцять 
шість тис. сімсот сорок дві грн.)

Відкриті торги квітень

Послуги щодо обробляння даних, розміщування 
інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування 
та інші послуги щодо забезпечення інформаційно- 
технологічною інфраструктурою Код за Державним 
класифікатором продукції та послуг - ДК 016:2010 63.11.1

440000,00 грн.( чотириста сорок тисяч грн.)
Переговорна

процедура
закупівлі

квітень

«Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (бензин, паливо 
дизельне) Код за Державним класифікатором продукції та 
послуг- ДК 016:2010 19.20.2)

426530,00 грн. (чотириста двадцять шість Відкриті торги вересень



тис. п ’ятсот тридцять грн. 00 коп.)

Послуги щодо обробляння даних, розміщування 
інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування 
та інші послуги щодо забезпечення інформаційно- 
технологічною інфраструктурою Код за Державним 
класифікатором продукції та послуг - ДК 016:2010 63.11.1

565715,00 грн. (п’ятсот шістдесят п’ять 
сімсот п'ятнадцять грн. 00 коп.) Переговорна

процедура
закупівлі

вересень

Послуги щодо очищування, інші Послуги щодо 
дезінфікування та винищування шкідників (послуги по 
дератизації та дезінсекції об’єктів обслуговування) Код за 
Державним класифікатором продукції та послуг - ДК 
016:2010 81.29.1

150000,00 грн. ( сто п’ятдесят тисяч грн. 00 
коп.) Запит цінових 

пропозицій жовтень

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 
(Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води).
Код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 
016:2010-35.30.1

Лот 1 98276,22 грн. (дев’яносто вісім тис. 
двісті сімдесят шість грн. 22 коп.)

Лот 2 132594,90 (сто тридцять дві тис. 
п’ятсот дев’яносто чотири грн. 90 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

жовтень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.10.2015 № 44/4 .

Голова комітету 
з конкурсних торгів Секретар комітету з конкурсних торгів О.І. Трохимець


