
Предмет закупівлі

Код    

КЕКВ  

 (для 

бюджет-

них 

коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 3 4 5

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

дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; 

стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки ((Штампи - 

за кодом ДК 021:2015 - 30192153-8 ( печатки та штампи)) 2210

2994,00 грн. (дві тисячі дев"ятсот 

дев"яносто чотири грн., 00 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 ((Штампи - 

за кодом ДК 021:2015 - 30192153-8 ( печатки та штампи)) 2210

3260,00 грн. (три тисячі двісті 

шістдесят грн. 00 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 ((Штампи - 

за кодом ДК 021:2015 - 30192153-8              (штампувальний 

поштовий пристрій )) 2210

370,00 грн. (триста сімдесят грн. 

00 коп.)  -  -

Вироби канцелярські, паперові – код за ДК 016:2010 – 17.23.1,  

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. – код за ДК 016:2010 - 22.29.2,  

Вироби з недорогоцінних металів, інші – код за ДК 016:2010 - 25.99.2 

(Канцелярські товари – код за ДК 021:2015 -30192700-8 

(Канцелярські товари)) 2210

34350,0 грн. (тридцять чотири 

тисячі триста п’ятдесят грн. 00 

коп.)

ДОДАТОК  до  РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на  2016 рік   (із змінами № 3)     

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



(27.40.1) Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи 

дугові (Лампи, код за ДК 021:2015 - 31531000-7  (Електротовари)) 2210

30000,00 грн. (тридцять тисяч 

грн., 00 коп.)

електронні 

торги  -

(17.23.1) Вироби канцелярські паперові (Папір для друку – код за ДК 

021:2015 - 30197630-1 (папір офісний формату А4, А3, факс-папір, 

папір для нотаток)) 2210

38000,00 грн. (тридцять вісім 

тисяч грн., 00 коп.)

електронні 

торги  - 

Схеми електронні інтегровані - код за ДК 016:2010 - 26.11.3  

(частини та приладдя до лічильних машин  - код за ДК 021:2015 - 

30145 (засіб криптографічного захисту інформації «SecureToken-

337»)) 2210

3800,00 грн. (три тисячі вісімсот 

грн., 00 коп.)  -  - 

Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові 

книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані, 

за кодом ДК 016:2010 - 58.19.14 (Марки, за кодом ДК 021:2015 - 

22410000-7 (марки поштові та марковані конверти)) 2210

29995,00 грн. (двадцять дев’ять 

тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять 

гривень 00 коп)  -  -

Вироби текстильні готові, інші, код за ДК 016:2010 – 13.92.2 

(Прапори – код за ДК 021:2015 - 35821000-5 (прапори)) 2210

2995,08 грн. (дві тисячі дев’ятсот 

дев’яносто п’ять грн. 08 коп.)  - 

Журнали та періодичні видання друковані, код за ДК 016:2010 – 

58.14.1 (Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання 

і журнали, код за ДК 021:2015 – 22200000-2 (підписка періодичних 

видань на ІІ півріччя 2016 року)) 2210

7500,00 грн. (сім тисяч п’ятсот 

грн., 00 коп.)  - 

(63.11.1) Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації 

на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо 

забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою 

(використання платного сервісу "Кабінет замовника" на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань державних закупівель). 2240

1080,00 грн. (одна тисяча 

вісімдесят грн. 00 коп.)  -  -



(33.19.1) Послуги з ремонтування та технічне обслуговування 

металевих виробів (Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

систем центрального опалення – за кодом ДК 021:2015 - 50720000-8 

(Послуги з технічного обслуговування вузла обліку тепла, 

теплообмінного модуля ГВП та системи регулювання опалення в 

теплопункті за адресою: вул. Тимошенка, 16) 2240

10150,00 грн. (десять тисяч сто 

п"ятдесят грн., 00 коп.)

електронні 

торги лютий

38.11.2

(38.11.2) Послуги із збирання безпечних відходів, непридатних для 

вторинного використовування (послуги з перевезення сміття – за 

кодом ДК 021:2015 -  90512000-9 (послуги по вивезенню та 

знешкодженню (захороненню) твердих побутових відходів)) 2240

12540,53 грн. (дванадцять тисяч 

п"ятсот сорок грн., 53 коп.)

електронні 

торги лютий

80.10.1

(84.24.1) Послуги у сфері громадського порядку та громадської 

безпеки (Послуги з охорони правопорядку та громадського порядку – 

за кодом  ДК 021:2015 -  75242 (Послуги з охорони службових 

приміщень адміністративної будівлі Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації)) 2240

149942,88 грн. (сто сорок дев’ять 

тисяч  дев"ятсот сорок дві грн., 00 

коп.) - -

96.09.1

(96.09.1) Послуги індивідуальні інші (послуги з виготовлення 

вертикальних жалюзей  для Центру надання адміністративних послуг 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації) 2240

4000,00 грн. (чотири тисячі грн., 

00 коп.) - -

80.20.1

(80.20.1) Послуги систем безпеки (Послуги з моніторингу сигналів 

тривоги, що надходять з пристроїв охоронної сигналізації  – за кодом 

ДК 021:2015 -  79711000-1 (Послуги, що надаються за сигналом 

тривоги)) 2240

16133,08 (шіснадцять тисяч сто 

тридцять три грн., 08 коп.) - -

81.21.1

(81.21.1) Послуги щодо загального очищування будівель  (Послуги з 

прибирання - за кодом ДК 021:2015 - 90910000-9 ( Послуги з 

прибирання приміщень райдержадміністрації) 2240

199900,00 грн. (сто дев"яносто 

дев"ять тисяч дев"ятсот грн., 00 

коп.)

електронні 

торги



Послуги щодо експлуатування таксі - за кодом ДК 016:2010 - 49.32.1 

((послуги з автомобільних перевезень - за кодом  ДК 021:2015 – 

60100000-9 (Послуги з транспортного обслуговування пасажирським 

автомобілем з водієм)) 2240

198061,80 грн. (сто дев’яносто 

вісім  тисяч  шістдесят одна гривня 

80 коп.).  -  - 

(95.12.1) Ремонтування комунікаційного устатковання ((послуги з 

ремонту і технічного обслуговування обладнання ліній телефонного 

зв’язку – код за ДК 021:2015 – 50334 (послуги з технічного 

обслуговування  телефонних мереж, устаткування директорського 

зв’язку та обладнання озвучування )) 2240

24396,00 грн. (двадцять чотири 

тисячі триста дев"яносто шість 

грн., 00 коп.)  -  - 

(61.10.1)  Послуги щодо передавання даних і повідомлень ((Послуги 

телефонного зв’язку та передачі даних, за кодом ДК 021:2015 -

64210000-1 (Послуги стаціонарного телефонного зв’язку на 2016 

рік)) 2240

102000,00 грн. (сто дві тисячі грн., 

00 коп.)  -  -

(63.99.1) Послуги інформаційні, інші (( рекламні послуги - код за ДК 

021:2015 - 79341 (рекламні послуги)) 2240

14994,00 грн. (чотирнадцять тисяч 

дев"ятсот дев"яносто чотири грн., 

00 коп.)  -  -

(62.02.2)  Послуги щодо консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення (ДК 021:2015 - 722671000 

Обслгуговування програмного забезпечення (послуги з системно-

технологічного супроводу програми фінансово - господарської 

діяльності "ІС-ПРО")) 2240

33600,00 грн. (тридцять три тисячі 

шістсот грн., 00 коп.)  -  - 

(63.99.1) Послуги інформаційні, інші ((Статистичні послуги, ДК 

021:2015 - 79330000-6 (статистичні послуги)) 2240

1123,20 грн. (одна тисяча сто 

двадцять три грн., 20 коп.)  -  - 

(62.02.2) Послуги щодо консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення ( ДК 021:2015 - 72212412 Послуги з 

розробки програмного забезпечення для підготовки податкової 

звітності (Послуги з системно-технологічного супроводу 

бухгалтерської програми фінансової звітності  "М.Е.док")) 2240

11400,00 грн. (одинадцять тисяч 

чотириста грн., 00 коп.)  -  - 



(61.10.4)Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами 

(Мережа Інтернет – код за ДК 021:2015 - 32412110-8 ( 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.)  -  - 

(62.03.1.) Послуги щодо керування комп’ютерними засобами 

(Послуги щодо керування комп’ютерними засобами, код за ДК 

021:2015 - 72315000-6;(керування комп’ютерними засобами 

«Система керування чергою» 62.03.12-00-00)) 2240

25000,00 грн. (двадцять п"ять 

тисяч грн., 00 коп.)

електронні 

торги  - 

(26.12.3) Картки з убудованою мікросхемою (“smart” – картки) 

(смарт-картки за кодом  ДК 021:2015 – 30162 (місячні проїзні квитки 

для проїзду у міському пасажирському транспорті)) 2250

25000,00 грн. (двадцять п"ять 

тисяч грн., 00 коп.)  -  -

(36.00.2) Обробляння та розподіляння води трубопроводами     

(Послуги з розподілу води та супутні послуги, за кодом ДК 021:2015 -

65100000-4 (Оплата водопостачання та водовідведення)) 2272

16436,75 грн. (шістнадцять тисяч 

чотириста тридцять шість грн., 75 

коп.)  -  - 

Капітальний ремонт сантехнічного обладнання, комунікацій та 

допоміжних приміщень на технічному поверсі (підвал) в будівлі 

адміністрації на вул. Маршала Тимошенка, 16 (ДСТУ Б.Д.1.1.-

1:2013). 3132

700000,00 грн. (сімсот тисяч грн. 

00 коп.)  - 

Облаштування пандусу для інвалідів на фасадній частині 

адміністративної будівлі Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації на вул.. Маршала Тимошенка, 16 (ДСТУ 

Б.Д.1.1.-1:2013) (Будівництво спускових доріжок, код за ДК 021:2015 

- 45242110-9) 3132

100000,00 грн. (сто тисяч грн. 00 

коп.)  - 



Енергозберігаючі заходи (заміна вікон) в будівлі адміністрації на вул. 

Маршала Тимошенка, 16 (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013) (встановлення 

вікон,  код за ДК 021:2015 - 45421132-8) 3132

400000,00 грн. (чотириста тисяч 

грн. 00 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _24.05.2016р.___ № 1/3

В.о. голови комітету з конкурсних торгів

М. П. (підпис)

Секретар комітету з конкурсних торгів Г.І. Погребівська  .

(підпис) (ініціали та прізвище)

Ж.Є.Рубцова
(ініціали та прізвище)



Примітки

6
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ДОДАТОК  до  РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на  2016 рік   (із змінами № 3)     

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