
ЗМІНИ № 7 до ДОДАТКУ  до  РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ  

на  2015 рік 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація, 37371727  
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ  

 (для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 
Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

(25.99.2) Вироби з недорогоцінних металів, інші (Товари канцелярські)  2210 
3868,32 (три тисячі вісімсот 

шістдесят вісім грн., 32 коп.) - - 

11299,92 

(22.29.2) Вироби пластмасові інші (Товари канцелярські) 2210 

3462,60 (три тисячі 

чотириста шістдесят дві 

грн., 60 коп.) 

- - 

(32.99.1) Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 

штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до 

друкарських машинок, штемпельні подушечки  (Товари канцелярські)  

2210 

 

263,40  (двісті шістдесят 

 три грн.,  40 коп.) 
- - 

(17.23.1) Вироби канцелярські, паперові (Товари канцелярські)  
2210 

 

3705,6 (три тисячі сімсот 

п’ять грн., 60 коп.) 
- - 

(17.23.1) Вироби канцелярські, паперові (Папір, папір рулонний) 2210 

24997,20 (двадцять чотири 

тисячі дев’ятсот дев’яносто 

сім грн., 20 коп.) 

- - 24997,20 

(58.13.1; 58.14.1) Газети друковані. Журнали та періодичні видання 

друковані (газети, журнали) 
2210 

7317,21 (сім тисяч триста 

сімнадцять грн. 21 коп.) 
- - 7317,21 

(58.19.1) Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (Марки 

поштові) 
2210 

3800,00 (три тисячі вісімсот 

грн., 00 коп.) 
- - 3800,00 

(53.20.1) Послуги поштові та кур'єрські, інші (Доставка періодичних 

друкованих видань) 
2240 

41,55 (сорок одна грн. 55 

коп.) 
- - 41,55 



(49.32.1)  Послуги щодо експлуатування таксі (Послуги з транспортного 

обслуговування Оболонської райдержадміністрації пасажирським 

автомобілем з водієм)  

2240 

18289,20 (вісімнадцять  

тисяч двісті вісімдесят 

дев’ять грн. 20 коп.) 

- - 
 

18289,20 

(33.19.1) Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів 

(Послуги з технічного обслуговування вузла обліку тепла, 

теплообмінного модуля ГВП та системи регулювання опалення в 

теплопункті за адресою: вул. Тимошенка, 16) 

2240 

 

9550,00 грн. (дев’ять тисяч 

п’ятсот п’ятдесят грн. 00 

коп.) 

- - 
9550,00 

 

(63.11.1) Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на 

веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо 

забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою (Послуги 

реєстрації (активації) платного сервісу «Кабінет замовника»)  на веб-

порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель та 

використання платного сервісу «Кабінет замовника» на  веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань державних закупівель 

 

 

2240 

 

 

1530,00 грн. (одна тисяча 

п’ятсот тридцять грн. 00 

коп.) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

1530,00 

(63.11.1) Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на 

веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо 

забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою 

(Інформаційні послуги, які полягають в здійсненні абонентського 

обслуговування комп’ютерної програми «Ліга:ЗАКОН Преміум») 

2240 
24000,00 грн. (двадцять 

чотири тисячі грн., 00 коп.) 
- - 24000,0   

 (63.99.1) Послуги інформаційні, інші (Послуги шляхом виконання друку 

(розміщення) оголошення в газеті Київської міської Ради «Хрещатик») 
2240 

5044,42 грн. (п’ять тисяч 

сорок чотири грн., 42 коп.) 
- - 5044,42 

(61.10.1)  Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Послуги 

стаціонарного телефонного зв’язку на 2015 рік) 
2240 

115000,00 грн. (сто 

п'ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- - 115000,00 

(61.10.4) Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами (доступ до 

мережі Інтернет та передачі даних за адресою: 04205, м.Київ,                              

вул. Маршала Тимошенка, 16 для структурних підрозділів Замовника) 

2240 
19200,00 грн. (дев’ятнадцять 

тисяч двісті грн., 00 коп.) 
- - 19200,0 



(18.12.1) Послуги щодо друкування, інші  (надання статистичної 

інформації у вигляді статистичних бюлетенів, статистичних збірників, 

комплексних збірників) 

2240 

 

1531,20 ( одна тисяча 

п’ятсот тридцять одна грн. 

20 коп.) 

- - 
1531,20 

 

(62.02.2) Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного 

забезпечення (Послуги з системно-технологічного супроводу 

бухгалтерської програми фінансової звітності  "М.Е.док") 

2240 

8700,00 грн. (вісім тисяч 

сімсот грн.  00 коп.)   (без 

ПДВ) 

- - 30118,00 

(62.02.2)  Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного 

забезпечення (Послуги з системно-технологічного супроводу програми 

фінансово - господарської діяльності "ІС-ПРО") 

2240 

21418,00 грн.                          

(двадцять одна  тисяча 

чотириста вісімнадцять грн.  

00 коп.)   (без ПДВ) 

- -  

(62.03.1) Послуги щодо керування комп'ютерними засобами (Послуги з 

адміністрування 5 серверів та 140 ПЕОМ локальної комп’ютерної 

мережі Замовника; Адміністрування поштового серверу, серверу 

доступу до мережі Інтернет) 

2240 

38250,00 (тридцять вісім 

тисяч двісті п’ятдесят грн., 

00 коп.) 

- - 38250,00 

(80.10.1) Послуги, пов’язані з особистою безпекою (Послуги з охорони 

службових приміщень Оболонської РДА) 

 

2240 

99864,00 грн. (дев’яносто 

дев’ять тисяч  вісімсот 

шістдесят чотири грн., 00 

коп.) (без ПДВ) 

- - 99864,00 

(80.20.1) Послуги систем безпеки (Послуги, що надаються за сигналом 

тривоги)  

 

2240 
13205,34 (тринадцять тисяч 

двісті п’ять грн., 34 коп.) 
- - 13205,34 

(81.21.1) Послуги щодо загального очищування будівель  (Послуги з 

прибирання приміщень райдержадміністрації) 
2240 

92025,00 грн. (дев’яносто 

дві тисячі двадцять п’ять 

грн. 00 коп.) 

- - 92025,00 

(49.31.2) Послуги міського та приміського пасажирського наземного 

транспорту, інші (Придбання місячних проїзних квитків) 
2250 

6090,00 грн. ( шість тисяч 

дев’яносто грн. 00 коп.) (без 

ПДВ) 

- - 6090,00 

(14.14.3) Теніски, майки та інші натільні фуфайки, трикотажні 

(Нагородна атрибутика) 
2282 

9984,00 (дев’ять тисяч 

дев’ятсот вісімдесят 

чотири грн., 00 коп.) 

- - 9984,00 

(32.30.1) Вироби спортивні (Нагородна атрибутика) 2282 
3213,00 (три тисячі двісті 

тринадцять грн. 00 коп.) 
- - 3213,0 



(25.99.2) Вироби з недорогоцінних металів, інші  (Нагородна 

атрибутика) 

2282 

 

12618,00 (дванадцять 

тисяч шістсот вісімнадцять 

грн., 00 коп.) 

- - 12618,0 

   Пеня за послуги стаціонарного телефонного зв’язку на 2015 рік   2800 
3000,00 (три тисячі 

грн. 00 коп.) 
- - 3000,00 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _23.06.2015р.___ №    1/7 . 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

 

 

__________________  
(підпис) 

.  

 

  О.К. Бойченко    . 
(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 
Г.І. Погребівська  . 

(ініціали та прізвище) 

 


