
 

 

Річний план закупівель  на 2016 рік  (із 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 

Орієнтовни
йпочаток 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

80.10.1 Послуги, пов'язані з 
особистою безпекою  

 80.10.12-00.00  Послуги 
щодо сторожування 

(послуги щодо забезпечення 
цілодобової охорони будівель ) 2240 

766080,00 грн. з ПДВ 
(сімсот шістдесят шість 
тисяч вісімдесят грн. 00 

коп.) з ПДВ Відкриті торги 
листопад  

2015  

 
 
 
 
 
 

відмінені 
 

81.21.1 (81.21.10-00.00  послуги 
щодо загального очищування 

будівель (послуги з прибирання 
будівель та прилеглої території) 

 
 2240 

688800,00 грн. з ПДВ 
(шістсот вісімдесят вісім 

тисяч вісімсот грн.00 коп.) з 
ПДВ Відкриті торги 

листопад 
2015 

 

 
 
 

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 

5W40, тосол, антифриз червоний; 2210 

1400000,20 грн. з ПДВ 
(Один мільйон чотириста 
тисяч грн. 20 коп. ) з ПДВ Відкриті торги Грудень 2015 
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олива 80W40  - ТАД 17 або його 
еквівалент. 

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 

648112  грн. 70 коп. з ПДВ 
(Шістсот сорок вісім тисяч 

сто дванадцять  грн. 70 
коп.) з ПДВ. 

Переговорна 
процедура   Грудень 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 

439013 грн. 95 коп. з ПДВ 
(Чотириста тридцять 

дев’ять тисяч тринадцять   
грн.95 коп.) з ПДВ Відкриті торги  Грудень 2015 

відмінені 

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

848025 грн. 00 коп. з ПДВ 
(вісімсот сорок вісім тисяч 
двадцять п’ять   гривень 00  

коп.) з ПДВ 
Переговорна 

процедура Грудень 2015 

 

ДК 016:2010 80.10.1 Послуги, 
пов'язані з особистою безпекою 
(ДК 021:2015 79713000-5 Послуги 
з охорони об’єктів та особистої 
охорони)  (послуги щодо 
забезпечення цілодобової 
охорони будівель ) 2240 

664480,00  грн. з ПДВ 
(шістсот шістдесят 

чотири тисячі чотириста 
вісімдесят грн. 00 коп.) з 

ПДВ Відкриті торги Січень  2016 

 

62.02.2  послуги щодо 
консультування стосовно систем і 
програмного забезпечення  
(72700000-7 Послуги у сфері 
комп’ютерних мереж (системне 
та програмне забезпечення 
працездатності локальної мережі) 2240 

387937 грн. 72 коп. 
 (триста вісімдесят сім 

тисяч дев’ятсот тридцять 
сім грн. 72 коп.). 

запит цінових 
пропозицій 

Січень – 
лютий 2016 
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06.20.1 - Газ природний, 
скраплений або в газоподібному 
стані (ДК 021:2015 79713000-5 
09123000-7 Природний газ) (Газ 
природний для потреб 
міськвиконкому та його 
структурних підрозділів  

2274 

419 200,84 з ПДВ 
(чотириста дев’ятнадцять 

тисяч двісті гривень 84 коп.) 
з ПДВ  відкриті торги лютий 2016 

відмінені 

55.20.1 Послуги щодо 
тимчасового розміщування під 
час відпусток та інші послуги 
щодо тимчасового розміщування 
(ДК 021:2015 - 55243000-5 
Послуги дитячих таборів)  
(відпочинок та оздоровлення 
дітей пільгових категорій м. 
Миколаєва у літній період) (3 
лоти) 2730 

2 432 500 грн. 00 коп. 
(два мільйони чотириста 

тридцять дві  тисячі 
п’ятсот гривень 00 коп.) 
Лот №1- 1050302,50 грн. 
(один мільйон п’ятдесят 
тисяч триста дві грн. 50 

коп.) 
ЛОТ №2 – 1260362,41 грн. 

(один мільйон двісті 
шістдесят тисяч триста 

шістдесят дві гривні 41 коп. 
Лот №3 – 121835,09 грн. 

(Сто двадцять одна тисяча 
вісімсот тридцять п’ять 

гривень 09 коп.) відкриті торги 
березень 

2016 

 

ДК 016:2010 60.20.1 - послуги 
щодо підготування телепрограм і 
телемовлення ,  (ДК — 021:2015 
9222000-9 телевізійні послуги)  
(Послуги з підготування 
телепрограм і телемовлення)  3 
лоти 

 2240 

370 000 грн. 00 коп. з ПДВ 
(Триста сімдесят тисяч грн. 

00 коп.) з ПДВ  
Лот №1- 340000,00 грн. з 

ПДВ (триста сорок тисяч 
грн. 00 коп.). з ПДВ 

Лот №3 – 30000,00 грн. 
(тридцять тисяч грн. 00 

коп.)з ПДВ 
 

запит цінових 
пропозицій 

березень - 
квітень 2016 

ЛОТ №2 – 
відмінено  
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Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів, протокол від  _19.04.2016___ № ___11/16___ 
 
Голова комітету з конкурсних торгів  -                            Бичковська І.І.                                                                            __________________                                                                     
                                                                                                                                                                                                                   (підпис, М.П.) 
Секретар комітету з конкурсних торгів -                         Шевченко Д.О.                                                                            ____________________       


