Додаток 1

Зміни №4 до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур
закупівель на _2016 рік
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, 37388222
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі

1

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

2

Проце Орієнтов
ний початок
дура
закупівлі проведення
процедури
закупівлі
4
5

Примітки
(Єдиний закупівельний
словник ДК 021:2015
6

за ДК 016:2010 14.19.1 Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший одяг,
2210
аксесуари та деталі одягу, трикотажні (виготовлення бейджів з прізвищами
працівників)

3000,00 (Три тисячі грн. 00
коп.)

березень

39560000-5 текстильні
вироби різні (знаки
розрізнення).

за ДК 016:2010 27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші
27.33.1 .Пристрої електромонтажні ( кабель, ізолента, короб, дюбеля,
розетка, розетки та інше).

2210

8500,00 (вісім тисяч
п ’ятсот грн. 00 коп.)

березень

31680000-6 електричне
приладдя та супутні товари
до електричного обладнання

за ДК 016:201058.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції,
інші (придбання маркованих конвертів, марок в асортименті)

2210

24800,00 (Двадцять чотири
тисячі вісімсот грн. 00
коп.)

квіте нь-грудень 30199230-1 Конверти

10000,00 (Десять тисяч грн.
00 коп.)

квіте нь-грудень 22458000-5 Друкована
продукція на замовлення

за ДК 016:2010 28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них 2210
(Придбання тонерів для ксероксів)

22000,00 (Двадцять дві
тисячі грн. 00 коп.)

квіте нь-грудень 30125120- 8 тонери для
фотокопіювальної техніки

за ДК 016:2010 32.9 9.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та
олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування;
стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (Виготовлення
печаток та штампів)

2210

12250,00 (Дванадцять
тисяч двісті п ’ятдесят грн.
00 коп.)

квіте нь-грудень 30192153-8
штампи

за ДК 016:2010 17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (папір формату

2210

60000,00 (Ш істдесят
тисяч грн.. 00 коп.)

Травеньгрудень

за ДК 016:2010 17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (виготовлення
бланків типографським способом)

2210

22410000-7 Марки

301 9 0 0 0 0 -7 О ф існ е
у статк у ван н я т а п р и лад д я

різне

А4,АЗ, А5, папки, скоби та інше.

2210

78400,00 (Сімдесят вісім
тисяч чотириста грн.
00 коп.)

червень

39100000-3 меблі

2210

2000,00 (Дві тисячі гривень
00 копійок

липень

30000000-9 - Офісна та
комп’ютерна техніка,
устаткування та приладдя,
крім меблів та пакетів
програмного забезпечення

2210
за ДК 016:2010 13.92.29- Вироби текстильні, готові, інші (зокрема
ганчірки, для миття підлоги, посуду, витирання пороху й подібні вироби
для прибирання, рятувальні жилети, рятувальні пояси), н. в .і. у. (порошок,
губки, рідина для миття посуду, мішки, щітки, серветки, рушники та ін..)

15000,00(П'ятнадцять тисяч
гривень 00 копійок)

липень

39224000-8 Мітли, щітки та
інше господарське приладдя

за ДК 016:2010 28.99.11-50.00 Машини швейні/швацькі, проволокошвейні 2210
та скобозшивачі для книг, зокрема для виготовляння картонних коробок чи
подібних виробів (крім машин для скріплення (степлери) для
конторського/офісного застосування, для виготовляння картонних

10000,00 (Десять тисяч
гривень 00 копійок)

липень

30191100-5 Архівне
устаткування

64212000-5 послуги
мобільного телефонного
зв ’язку

Код за ДК 016:2010 М еб лі ко н то р ськ і/о ф існ і м етал еві (столи, крісла,
тумби, шафа для одягу, шафа для паперу)

за ДК 016:2010 61.10,- 26.20.1 машини обчислювальні, частини та
приладдя до них (Маршрутизатор (роутер) Мікгоілк ЫВ951С-2НпО)

коробок) (ниткозшивач для архіву)

243950,00

Всього по КЕКВ 2210
за ДК 016:2010 61.90.1 Послуги телекомунікаційні
(Послуги корпоративного стільникового зв'язку)

2240

3600,00 (три тисячі шістсот
грн. 00 коп.)

л ютий грудень

за ДК 016:2010 61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень
(Послуги стаціонарного телефонного зв'язку)

2240

112000,00 (Сто дванадцять
тисяч грн. 00 коп.)

лютий - грудень 64211100-9 послуги міського
телефонного зв ’язку

за ДК 016:2010 33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого
електричного устаткування (Технічне обслуговування та програмування
офісної автоматичної телефонної станції)

2240

10000,00 (Десять тисяч грн.
00 коп.)

лютий - грудень 50334110-9 послуги з
технічного обслуговування
телефонних мереж

код за ДК 016:2010 62.03.1 Послуги щодо керування комп'ютерними
засобами (управління потоками між мережами, оптимізація парку
мережевого обладнання, розподілення робочого навантаження локальної
мережі)

2240

96000,00 (Д ев’яносто шість
тисяч грн. 00 коп.)

лютий - грудень 72710000-0 послуги у сфері
локальних мереж

за ДК 016:2010 61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами 2240
(Технічне обслуговування корпоративної мережі передачі даних закритого
типу "Інтернет")
2240
за ДК 016:2010 62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і
програмного забезпечення (Консультаційні послуги по веденню
бухгалтерського обліку в зарплатній програмі ІС:ПРО)
2240
за ДК 016:2010 62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і
програмного забезпечення
(Консультаційні послуги по веденню бухгалтерського обліку в програмі
1C: Бухгалтерія 8)
2240
за ДК 016:2010 62.02.2 Послуги щодо консультування (Послуга за
постачання пакетів оновлення для стосовно систем і програмного
забезпечення комп"ютерної програми "M.E.DOC IS")

72000,00 (Сімдесят дві
тисячі грн. 00 коп.)

лютий - грудень 72410000-7 послуги
провайдерів

12000,00 (Дванадцять
тисяч грн. 00 коп.)

лютий - грудень 72266000-7 консультаційні
послуги з питань
програмного забезпечення
лютий - грудень 72266000-7 консультаційні
послуги з питань
програмного забезпечення

12000,00 (Дванадцять
тисяч грн. 00 коп.)

1700,00 (Одна тисяча
сімсот грн. 00 коп.)

лютий - грудень 72266000-7 консультаційні
послуги з питань
програмного забезпечення

2240

37353,96 (Тридцять сім
тисяч триста п ’ятдесят три
грн. 96 коп.)

лютий грудень

2240

28900,00 (Двадцять вісім
тисяч грн. 00 коп.)

лютий - грудень 72514300-4 послуги з
керування засобами
технічного обслуговування
комп’ютерних систем

2240

36000,00 (Тридцять тисяч
грн. 00 коп.)

лютий - грудень 48761000-0 пакети
антивірусного програмного
забезпечення

2240
за ДК 016:2010 62.01.2 оригінали програмного забезпечення
Послуги з придбання програмного забезпечення Windows Server 2012 R2"(3
ліцензіями)
2240
за ДК 016:2010 95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і периферійного

30000,00 (Тридцять тисяч
грн. 00 коп.).

лютий - грудень 72268000-1 послуги з
постачання програмного
забезпечення

50000,00 (П ’ятдесят тисяч
грн. 00 коп.)

лютий - грудень 50800000-3 послуги з різних
ремонту і технічного
обслуговування

16682,96 (Ш істнадцять
тисяч шістсот вісімдесят
дві грн. 00 коп.)

лютий - грудень 50313000-2 технічне
обслуговування і ремонт
копіювальнорозмножувальної техніки

1200,00 (Одна тисяча двісті
грн. 00 коп.)

лютий-грудень

за ДК 016:2010 58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії на право
користування програмним забезпеченням
(Ліцензія на право використання комп'ютерної програми "ЛІГА ЗАКОН")

код за ДК 016:2010 62.03.1 Послуги щодо керування комп'ютерними
засобами (Послуги щодо керування комп"ютерними засобами "Система
керування чергою Qmotion Suite")

за ДК 016:2010 62.01.2 оригінали програмного забезпечення
Послуги з придбання програмного забезпечення (антивірус)

устаткування (відновлення та заправка картриджів)

за ДК 016:2010 95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і периферійного
устаткування (поточний ремонт із заміною запчастин перифірійного
техніко-копіювального апарату

2240

2240
за ДК 016:2010 63.1 1.1 Послуги щодо обробляння даних, розміщування
інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги

48200000-0 пакети
мережевого програмного
забезпечення, а також
програмного забезпечення
для мереж Інтернет та
Інтранет

72212222-1 послуги щодо
забезпечення

інфраструктурою стосовно
розміщення інформації на
веб-узлах та інформаційнотехнологічною
інфраструктурою, інші

щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою
(Використання платного сервісу «Кабінет замовника»)

за ДК 016:2010 18.12.1 послуги щодо друкування, інші, (послуги по
виготовленню статистичного бюлетня)

2240

1000,00 (Одна тисяча грн.
00 коп.)

лютий - грудень 22211000-2 спеціалізовані
періодичні видання

за ДК 016:2010 80.20.1 Послуги систем безпеки (Спостереження та
обслуговування сигналізації на об’єкті (кнопка)

2240

5700,00 (П ’ять тисяч сімсот
грн. 00 коп.)

лютий-грудень 79714000-2 Послуги зі
спостереження

за ДК 016:2010 81.21.1 Послуги щодо загального очищування будівель
(Відшкодування вартості експлуатаційних витрат по Ялтинська,5-б.)

2240

25350,00 (Двадцять п ’ять
тисяч триста п ’ятдесят
грн. 00 коп.)

лютий - грудень

за ДК 016:2010 81.21.1 Послуги щодо загального очищування будівель
(Відшкодування вартості експлуатаційних витрат по вул. С. Олійника)

2240

36088,56 (Тридцять шість
тисяч вісімдесят вісім грн.
56 коп.)

лютий - грудень

за ДК 016:2010 81.21.1 Послуги щодо загального очищування будівель
(Відшкодування вартості експлуатаційних витрат по вул. О. Кошиця)

2240

217393,92 (Двісті
сімнадцять тисяч триста
дев’яносто три грн. 92
коп.)

лютий —
грудень

за ДК 016:2010 49.39.3 Послуги з перевезення пасажирів наземним
транспортом поза розкладом (послуги з транспортного обслуговування
легковим автомобілем Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації)

2240

198498,84 (Сто дев’яносто
вісім тисяч чотириста
дев’яносто вісім грн. 84
коп.)

лютий-грудень

2240
за ДК 016:2010 43.22.1 монтаж водопровідних, каналізаційних, систем
опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря (монтаж кондиціонерів)

40000,00 (Сорок тисяч
грн. 00 коп.)

лютий - грудень 45331220-4 встановлення
систем кондиціонування
повітря

2240
за ДК 016:2010 71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й
аналізування устаткування (Послуги по поточному ремонту та технічному
обслуговуванню вузла обліку теплової енергії та контрольного обладнання
теплового пункту за адресою: вул. Кошиця, 11)

16000,00 (Ш істнадцять
тисяч триста грн. 00 коп.)

лютий-грудень

50720000-8 послуги з
ремонту і технічного
обслуговування систем
центрального опалення

70000,00 (сімдесят тисяч
гривень 00 копійок)

липень

92512000-3 послуги архівів

за ДК 016:2010 91.01.12 Послуги архівів (архівація документів)

2240

1129464,24

Всього по КЕКВ 2240
за ДК 016:2010 85.59.1 Придбання проїзних квитків

2250

9060,00 ( Д ев’ять тисяч
шістдесят грн. 00 коп.)

лютий - грудень 22459000-2 квитки
(придбання службових
проїзних квитків

за ДК 016:2010 35.30.1- пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої
води (Відшкодування за теплопостачання по вул. О.Кош иця,11)

2271

978000,00 (Д ев’ятсот
сімдесят вісім тисяч грн. 00
коп.)

лютий грудень

09300000-2 теплова енергія

за ДК 016:2010 35.30.1- пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої
води (Відшкодування за теплопостачання по вул. С. Олійника,21

2271

46000,00 (Сорок шість
тисяч грн. 00 коп.)

лютий грудень

09300000-2 теплова енергія

за ДК 016:2010 35.30.1 - пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої
води (Відшкодування за теплопостачання по вул. Ялтинська ,5-6

2271

30000,00 (Тридцять тисяч
грн. 00 коп.)

лютий —
грудень

09300000-2 теплова енергія

ВСЬОГО по KEKB 2271

1054000,00

за ДК 016:2010 36.00.2 - обробляння та розподілення води трубопроводами 2272
(Відшкодування водопостачання по вул. О.КошицяД 1 )

73370,00 (Сімдесят три
тисячі триста сімдесят грн.
00 коп.)

лютий —
грудень

за ДК 016:2010 36.00.2 - обробляння та розподілення води трубопроводами 2272
(Відшкодування водопостачання по вул. С.Олійника,21)

1000,00 (Одна тисяча грн.
00 коп.)

л ю тийгрудень

за ДК 016:2010 36.00.2 - обробляння та розподілення води трубопроводами 2272
(Відшкодування водопостачання по вул. Ялтинська,5-б)

130,00 (Сто тридцять грн.
00 коп.)

лютий грудень

ВСЬОГО по KEKB 2272

74500,00

за ДК 016:2010 35.11.1- енергія електрична (Відшкодування за постачання 2273
електроенергії по вул. О. Ко ш и ця, 11)

374100,00 (Триста сімдесят
чотири тисячі сто грн. 00
коп.)

лютий грудень

09300000-2 електрична
енергія

за ДК 016:2010 35.11.1 - енергія електрична (Відшкодування за постачання 2273
електроенергії по вул. С. Олійника,21)

40100,00 (Сорок тисяч сто
грн. 00 коп.)

лютий-грудень

09300000-2 електрична
енергія

за ДК 016:2010 35.11.1- енергія електрична (Відшкодування за постачання 2273
електроенергії по вул. Ялтинська, 5-6)

4000,00 (чотири тисячі грн.
00 коп.)

лютий-грудень

09300000-2 електрична
енергія

ВСЬОГО по KEKB 2273

418200,00

Код за ДК 016:2010 26.40.2 Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з 31 10
радіоприймачами або пристроями для записування та відтворювання звуку
й зображення (проектор мультимедійний)

20000,00 (Двадцять тисяч
грн.. 00 коп.)

травень

30191200-6 -графопроектори

Код за ДК 016:2010 25.99.1 Вироби столові, кухонні та побутові та їхні
частини, із заліза, сталі, міді чи алюмінію (пилососи)

6500,00(шість тисяч
п ’ятсот грн.. 00 коп.)

травень

39713430-6 - пилесоси

Код за ДК 016:2010 25.99.2 Лотки та підставки на папір, лотки на пера,
3110
підставки на печатки й подібне конторське чи канцелярське устатковання з
недорогоцінних металів, крім конторських/офісних меблів (пристрій для
прошивання реєстраційних справ)

14000,00 (Чотирнадцять
тисяч грн.. 00 коп.)

травень

31192000-1 Офісне приладдя

за ДК 016:2010 61.10,- 26.20.1 машини обчислювальні, частини та
3110
приладдя до них ( Комутатор Cisco Catalyst 2960 Plus 24 (W S-C2960+24TC-

50000,00 (П ’ятдесят тисяч

липень

30000000-9 - Офісна та
комп’ютерна техніка,

3110

гривень 00 копійок)

L))

за ДК 016:2010 61.10.- 26.20.1 машини обчислювальні, частини та
приладдя до них (Персональні комп’ютери (системний блок, клавіатура,
маніпулятор типу «миша»)

за ДК 016:2010 61.10.- 27.12.4 Частини електричної розподільчої та
керувальної апаратури

устаткування та приладдя,
крім меблів та пакетів
програмного забезпечення
30000000-9 - Офісна та
комп’ютерна техніка,
устаткування та приладдя,
крім меблів та пакетів
програмного забезпечення

3110

30000,00 (Тридцять тисяч
гривень 00 копійок)

липень

3110

6000,00 (Ш ість тисяч
гривень 00 копійок)

липень

32542000-4 Комутаційні
панелі

3110

50000,00 ( П’ятдесят тисяч
гривень 00 копійок)

липень

код ДК 021:2015 - 300000009 - Офісна та комп’ютерна
техніка, устаткування та
приладдя, крім меблів та
пакетів програмного
забезпечення

(Патч-панель Digitus Professional 19" 1U 24 порта САТ5е UTP)
за ДК 016:2010 61.10.- 26.20.1 машини обчислювальні, частини та
приладдя до них ( протяжний сканер Canon DR-M140)

175600,00

Всього по КЕКВ 3110

Затверджений рішенням комітету з конкурсних
Голова комітету з конкурсних торгів

П.П. Захарченко
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів

Л.М.Божок
(ініціали та прізвище)

(підпис)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
(підпис)

У- V//1

Л.В.Типтинсыса
(ініціали та прізвище

