
Річний план закупівель  на 2015 рік (зі змінами) 
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, код ЄДРПОУ 04056612 

(найменування замовника-розпорядника державних коштів) 

Предмет закупівлі 
Код КЕКВ  

(для бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі (грн.) 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні  (бензин А-95 (по 
талонах); бензин А-92 (по талонах); 
дизельне пальне (по талонах); олива 
10W40; олива  15W40; олива  5W40; 
тосол; антифриз червоний; літол або 
його еквівалент; гальмівна рідина)  
 (ДК016-2010 – 19.20.2) 2210 

1250450 грн. 00 коп.  
з ПДВ 

(Один мільйон двісті 
п’ятдесят тисяч 

чотириста п’ятдесят 
гривень 00 копійок з ПДВ) відкриті торги Грудень 2014  

відмінені 

06.20.1 (06.20.10-00.00) - Газ 
природний, скраплений або в 
газоподібному стані  (Газ природний 
для потреб міськвиконкому та його 
структурних підрозділів ) 2274 

1227168 грн. 82 коп. з ПДВ 
(Один мільйон двісті 

двадцять сім тисяч сто 
шістдесят вісім гривень 82 

коп.) з ПДВ 
переговорна 
процедура  Грудень 2014 

договір розірвано  

35.11.1 (35.11.10-00.00) - Енергія 
електрична  (Активна та реактивна 
енергія електрична для потреб 
міськвиконкому та його структурних 
підрозділів)   2273 

729 410 грн. 51 коп. з ПДВ 
(сімсот двадцять дев’ять  
тисяч чотириста десять  

гривень 51  коп.) 
переговорна 
процедура Грудень 2014 

 

61.10.1 Послуги щодо передавання 
даних і повідомлень 
61.10.11-00.00 Послуги 
стаціонарного телефонного зв'язку - 
доступ і користування 
(телекомунікаційні послуги) 2240 

143 000, 00 з ПДВ 
 (Сто сорок три тисячі 

гривень 00 коп.) 
переговорна 
процедура  Грудень 2014 

 

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=06.20.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=06.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=06.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=06.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=06.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=06.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=06.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=06.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=06.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=61.10.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=61.10.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=61.10.1


80.10.1 Послуги, пов'язані з 
особистою безпекою  

 80.10.12-00.00  Пслуги щодо 
сторожування 

(послуги щодо забезпечення 
цілодобової охорони будівель ) 2240 

627 000,00 грн.  з ПДВ  
(Шістсот двадцять сім 

тисяч 00 коп.) з ПДВ Відкриті торги 
Грудень 2014 
– січень 2015 

 

81.21.1 (81.21.10-00.00  послуги 
щодо загального очищування 

будівель (послуги з прибирання 
будівель та прилеглої території) 2240 

512 500, 00 грн.  з ПДВ  
(П’ятсот дванадцять  

тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ Відкриті торги 
Грудень 2014 
– січень 2015 

 

63.91.1 – послуги  інформаційних 
 агентств 
 (Послуги інформаційних  
агентств) (63.91.11-00.00) 2240 

250 000, 00 грн. з ПДВ 
(Двісті п’ятдесят тисяч 

гривень 00 коп.) з ПДВ 
Запит цінових 

пропозицій  Січень 2015 

відмінені 

62.02.2 (62.02.20-00.00)  послуги 
щодо консультування стосовно 
систем і програмного 
забезпечення (послуги щодо 
консультування стосовно систем і 
програмного забезпечення)  2240 

382 400, 00 грн. з ПДВ 
(триста вісімдесят дві  

тисячі чотириста  00 коп.) з 
ПДВ Відкриті торги Січень 2015 

 

35.30.1  пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої води; 
(35.30.11-00.00) (2 лоти). 
 2271 

146 300,00 грн. з ПДВ  
(сто сорок шість тисяч 

триста грн. 00 коп.) з ПДВ 
Переговорна 
процедура Січень 2015 

 

 
 
60.20.1 - послуги щодо підготування 
телепрограм і телемовлення послуги 
щодо підготування телепрограм і 
телемовлення    (60.20.12-00.00) (4 
лоти) 
 2240 

475 000,00 грн. з ПДВ 
(чотириста сімдесят п’ять 
тисяч грн. 00 коп.  з ПДВ) Відкриті торги Січень 2015 
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19.20.2 Паливо рідинне та газ; 
оливи мастильні  (бензин А-95(по 
талонах); бензин А-92 (по 
талонах); дизельне пальне (по 
талонах); олива 10W40; олива  
15W40; олива  5W40; тосол;  
антифриз червоний; літол або 
його еквівалент;  гальмівна 
рідина. 
 2210 

1250450 грн. 00 коп.  
з ПДВ 

(Один мільйон двісті 
п’ятдесят тисяч 

чотириста п’ятдесят 
гривень 00 копійок з ПДВ) відкриті торги Січень 2015  

відмінені 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; 
оливи мастильні  (бензин А-95(по 
талонах); бензин А-92 (по 
талонах); дизельне пальне (по 
талонах); олива 10W40; олива  
15W40; олива  5W40; тосол;  
антифриз червоний; літол або 
його еквівалент;  гальмівна 
рідина. 
 2210 

1136398 грн. 00 коп. з ПДВ 
(Один мільйон сто 

тридцять шість тисяч 
триста дев’яносто вісім 

гривень 00 коп.) з ПДВ відкриті торги Лютий 2015 

 

 
 
26.20.1 -  Машини обчислювальні 
частини та приладдя до  них  (лот 
№1 – багатофункціональні 
пристрої (26.20.18-00.00) лот №2 
– сервери  (26.20.14-00.00), 
лот№3 - персональні комп’ютери 
та приладдя до них (26.20.14-
00.00) (3 лоти). 
 
 3110 

346305,00 грн. з ПДВ 
(Триста сорок шість тисяч 
триста п’ять грн. 00 коп.) з 

ПДВ Відкриті торги  

Лютий -
березень 

2015 

 

 
 
 
62.01.1 Послуги щодо 
проектування та розробляння у 
сфері інформаційних технологій 

 
 

3160 

380000,00 грн. з ПДВ 
(Триста вісімдесят тисяч 

грн. 00 коп. з ПДВ)  Двоступеневі торги 

Лютий -
березень 

2015 
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(електронний документообіг 
(62.01.11-00.00). 

  63.91.1 – послуги  інформаційних 
 агентств 
 (Послуги інформаційних  
агентств)  
(63.91.11-00.00) 

 

2240 

250 000, 00 грн. з ПДВ 
(Двісті п’ятдесят тисяч 

гривень 00 коп.) з ПДВ 
Запит цінових 

пропозицій  

Лютий -
березень 

2015 

відмінені 

 63.91.1 – послуги  інформаційних 
 агентств 
 (Послуги інформаційних  
агентств)  
(63.91.11-00.00) 

 

2240 

250 000, 00 грн. з ПДВ 
(Двісті п’ятдесят тисяч 

гривень 00 коп.) з ПДВ 

Переговорна 
процедура 
закупівель  Квітень 2015 

 

55.20.1 Послуги щодо 
тимчасового розміщування під 
час відпусток та інші послуги 
щодо тимчасового розміщування 
(відпочинок та оздоровлення 
дітей пільгових категорій м. 
Миколаєва у літній період) (3 
лоти) 2282 

1700000,00 грн.  
(Один мільйон сімсот тисяч 

гривень 00 коп.) Відкриті торги  Квітень 2015 

 

06.20.1 (06.20.10-00.00) - Газ 
природний, скраплений або в 
газоподібному стані  (Газ природний 
для потреб міськвиконкому та його 
структурних підрозділів ) 2274 

518217 грн. 60 коп. з ПДВ 
(П’ятсот вісімнадцять 

тисяч двісті сімнадцять 
грн.  60 коп.) з ПДВ 

переговорна 
процедура  
закупівель 

Вересень 
2015 

 

 
 
 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів, протокол від  ____16.09.2015______ № __38/15_____ 
 
Голова комітету з конкурсних торгів  -                               Андрієнко Ю.Г.                                                                            __________________                                                                     
                                                                                                                                                                                                                   (підпис, М.П.) 
Секретар комітету з конкурсних торгів -                             Шевченко Д.О.                                                                            ____________________       
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