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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  
на 2016 рік  

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, 03365707 
(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 

код 84.24.1 (75241000-7) - послуги у 
сфері громадського порядку та 

громадської безпеки (код 75241000-7 - 

послуги із забезпечення громадської 
безпеки (послуги з охорони 

Інгульського мосту) (84.24.19-00.00)) 

2240 

699480,00 грн. (шістсот 
дев'яносто дев'ять тисяч 

чотириста вісімдесят грн.) 
 

переговорна 

процедура 
закупівлі 

січень відсутність 

конкуренції (у  

тому числі з 

технічних причин) 

на відповідному 

ринку, внаслідок 

чого договір про 

закупівлю може 

бути укладено 

лише з одним 

постачальником, 

за відсутності при 

цьому 

альтернативи  

код 84.24.1 (75241000-7) - послуги у 
сфері громадського порядку та 

громадської безпеки (код 75241000-7 - 
послуги із забезпечення громадської 

безпеки (послуги з охорони 

Південнобузького мосту) (84.24.19-
00.00)) 

2240 

699480,00 грн. (шістсот 

дев'яносто дев'ять тисяч 
чотириста вісімдесят грн.) 

 

переговорна 
процедура 
закупівлі 

січень відсутність 

конкуренції (у  

тому числі з 

технічних причин) 

на відповідному 

ринку, внаслідок 

чого договір про 

закупівлю може 

бути укладено 

лише з одним 

постачальником, 

за відсутності при 

цьому 

альтернативи  

код 96.03.1 (98371000-4) - послуги 

похоронні та суміжні послуги (код 
2240 

2300000,00 грн. (два 

мільйони триста тисяч грн.) 

переговорна 

процедура 

січень замовником було 

двічі відмінено 
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98371000-4 - поховальні послуги 

(догляд за кладовищами (96.03.12-
00.00)) 

закупівлі процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників  

код 06.20.1 (09123000-7) - газ 

природний, скраплений або в 
газоподібному стані (природний газ) 

(газ природний для потреб 

департаменту житлово-комунального 
господарства Миколаївської міської 

ради (06.20.10-00.00)) 

2273 

315436,80 грн. (триста 
п'ятнадцять тисяч 

чотириста тридцять шість 
грн. вісімдесят коп.) 

Відкриті торги 

січень 

 

код 06.20.1 (09123000-7) - газ 
природний, скраплений або в 

газоподібному стані (природний газ) 

(газ природний для утримання вічного 
вогню (06.20.10-00.00)) 

2273 

54074,88грн. (п'ятдесят 
чотири тисячі сімдесят 

чотири грн. вісімдесят вісім 
коп.) 

Відкриті торги 

січень 

 

код 81.30.1 (50232000-0) - послуги 

щодо благоустрою території (послуги з 
технічного обслуговування систем 

освітлення вулиць і громадських місць 

та світлофорів) (утримання мереж 
зовнішнього освітлення (81.30.10-

00.00)) 

2240 

6 665 487,48 грн. (шість 
мільйонів шістсот 

шістдесят п'ять тисяч 

чотириста вісімдесят сім 
грн. 48 коп.) 

переговорна 
процедура 

закупівлі 

січень замовником було 

двічі відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

код 35.13.1 (65300000-6) - 
розподіляння електричної енергії 

(розподіл електричної енергії та 
супутні послуги) (транспортування та 

розподіл електроенергії (35.13.10-

00.00)) 

2273 

6 800 552,48 грн. (шість 

мільйонів вісімсот тисяч 
п'ятсот п'ятдесят дві грн. 48 

коп.) 

переговорна 

процедура 
закупівлі 

січень замовником було 

двічі відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників  

код 81.30.1 (98371000-4) - послуги 
щодо благоустрою території 

(поховальні послуги) (прибирання 
міських кладовищ (81.30.10-00.00)) 

2240 
3400000,00 грн. (три 

мільйони чотириста тисяч 

грн.) 

переговорна 
процедура 

закупівлі 

січень замовником було 

двічі відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 
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учасників  

код 81.30.1  71421000-5 – послуги 
щодо благоустрою території (Послуги 

у сфері садово-паркової архітектури) 
утримання малих архітектурних форм 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

2810000,00 грн. (два 
мільйони вісімсот десять 

тисяч грн.) 
 

переговорна 

процедура 
закупівлі 

січень замовником було 

двічі відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників  

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.01.2016 №3 
 

 


