Річний план закупівель на 2017 рік
Держ авна служба експертного контролю У країни
Ідентиф ікаційний код за ЄДРПОУ: 00010300

*

(зі змінами на 21.07.2017)’
\
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'

П р е д м е т закупівлі (код згідно з класифікатором
продукції та послуг
ДК 016:2010)

Всього по КЕКВ

Централізоване опалення
(35.30.12-00.00) (ДК 021:2015 - 09320000-9)
Лот 1 - Опалення в адмінбудинку за адресою:
м.
Київ, вул. Кирилівська, 19-21 надається орендодавцем,
(12065 ккал )

-

• •

•

Код
К ЕКВ
(для
'бю дж ети
их
кош тів)
2270

2271

:

*'

'

■

.

'

■

Орієнтовний
початок
проведення
закупівлі

-у

і.

Примітки

Очікувана вартість
предмета закупівлі

П роцедура
'закупівлі

107 800,00
(сто сім тисяч вісімсот
гри. з ПДВ)
24 400.00
(двадцять чотири тисячі
чотириста грн. 00 коп. з
ПДВ)

Без
застосування
електронної
системи

січень 2017 року : протокол № 1
(на період січень — від 13.02.2017
грудень 2017 року)

Без
застосування •
електронної
системи

січень 2017 року : протокол № 1
від 13.02.2017
(на період січень
грудень 2017 року)-

Без
застосування
електронної
системи

січень 2017 року
(на період січень грудень 2017 року);

Без
застосування

січень 2017 року ; протокол № 1
від 13.02.2017
(на період січень -

36.00.2,37.00.1
Обробляння та розподіляння води
трубопроводами (36.00.20-00.00)
(Код ДК 021:2015 - 65100000-4);
видаляння та обробляння стічних вод
(37.00.11-00.00) (ДК 021:2015 - 90400000-1)
Лот 1 - постачання холодної води та послуг
з очистки каналізації адресою: м. Київ,
вул. Кирилівська, 19-21 надається орендодавцем
(254510000 см.куб.)

2272

2 400,00 (дві тисячі
чотириста грн. 00 коп. з
ПДВ)

35.11.1 Електрична енергія
(постачання електричної енергії) (35.11.10-00.00)
(ДК 021:2015 - 09310000-5)
Лот 1 - Енергія електрична (електропостачання в
адмінбудинку за адресою: . Київ, вул. Кирилівська, 1921 надається орендодавцем (34034 квт/год)
Всього по КЕКВ

2273

81 000,00
(вісімдесят тисяч грн.
00 коп. з ПДВ)

2240

61.10.1 Послуги стаціонарного телефонного зв’язку
за номенклатурою індексів, що належать ПАТ

2240

169 800,00 грн.
(сто шістдесят дев’ять
тисяч вісімсот грн. 3
ПДВ)
14 500,00
(чотирнадцять тисяч

;

протокол № 1
від 13.02.2017

2

“Укртелеком” (доступ і користування - 61.10.11- .
00.00) (ДК 021:2015 - 64210000-1)
61.10.4 Послуги щодо забезпечення
широкосмугового доступу до Інтернету ,
проводовими мережами, що належать
ТОВ “Мерлін-Телеком” (61.10.43-00.00) (ДК
021:2015 - 724Ї0000-7)
68.20.1 Послуги щодо оренди й експлуатування
власної чи взятої у лізинг нежитлової нерухомості
в адмінбудинку за адресою: . Київ, вул.
Кирилівська, 19-21 (4, 7, 8 поверхи), які належать
ПАТ “Український науково-дослідний інститут
авіаційної технології”(68.20.12-00.00) (код ДК
021:2015 - 70220000-9) (853,2 кв.м.)
58.29.50-00.00 Ліцензії на право використання
програмного забезпечення (на яке майнові права
не передаються) (ДК 021:2015 - 48761000-0 - пакети
антивірусного програмного забезпечення) ліцензії на право використання програмного
забезпечення антивірусного захисту та захисту
інформації (15 ліцензій);
58.29.50-00.00 Ліцензії на подовження права
використання програмного забезпечення (на яке
майнові права не передаються) (ДК 021:2015 48761000-0 - пакети антивірусного програмного
забезпечення) — подовження ліцензії на право
використання програмного забезпечення
антивірусного захисту та захисту інформації (55
ліцензій);
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно
систем і програмного забезпечення (технічна
підтримка, супроводження та консультування
щодо програмного забезпечення 1С - власність
ФОП Пилипенко Н.О.) (ДК 021:2015 - 72260000-5, (1
ліцензія)
62.02.20-00.00 Послуги щодо консультування
стосовно систем і програмного забезпечення
(пакети програмного забезпечення для
фінансового аналізу та бухгалтерського обліку ДК

п’ятсот грн. 00 коп. з
ПДВ).
12 000,00
(дванадцять тисяч грн.
00 кой. з ПДВ)

електронної
' грудень 2017 року)
системи
' Без
лютий 2017 року
(на
період січень застосування •
грудень 2017 року)
електронної
системи

2240

69 600,00
(шістдесят дев’ять
тисяч шістсот грн. 00
коп. з ПДВ)

Без
застосування
електронної
системи

лютий 2017 року
(на період січень грудень 2017 року)

протокол Яг 1
від 13.02.2117

2240

6 000,00 (шість тисяч
грн. 00 коп. з ПДВ)

Без
застосування
електронної
системи

березень 2017 року
(на період березень
2017 р о к у березень2018
року)

протокол Л 1
від 13.02.2117

2240

33 000,00
( тридцять три тисячі
грн. 00 коп. з ПДВ)

Без
застосування
електронної
системи

грудень
2017 року
(на період грудень
2017 р о к у грудень 2018 року)

протокол1
від 13.02.2017

2240

20 000,00
(двадцять тисяч грн. 00
коп. з ПДВ)

Без
застосування
електронної
'системи

лютий-березень
2017 року
(січень-грудень
2017 року)

протокол & 1
від. 13.02.2017

2240

1 000,00 (одна тисяча
грн. 00 коп. з ПДВ)

Без
застосування
електронної
системи

протягом
2017 року
(січень-грудень
2017 року)

протокол № 1
від 13.02.2017

2240

протокол ЗІ 1
від 13.02.2117

*

з
021:2015- 48443000-5):
ліцензія на право використання програмного
забезпечення “Медок -звітність” (власність
*
"СОФТ СОЛЮШНЗ")
62.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і
стосовно комп'ютерної техніки, інші, н.в.і.у.
(послуги із створення комплексйої системи захисту
інформації (КСЗІ) у одному АС-1 (каб. 413) (ДК
021:2015-72212000-4)
Всього по КЕКВ

<

2240

13 700,00
(тринадцять тисяч
сімсот грн. 00 коп. з
ПДВ)

2210

24 500,00 грн.
(двадцять чотири
тисячі п’ятсот гри. 3
ПДВ)

17.23.1 вироби канцелярські, паперові, (папір для
друку (офісний) формату А4 (210мм х 297мм) (ДК
021:2015-22800000-8)

2210

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої
продукції, інші (марки поштові виробник УПШ С
“Укрпошта” (58.19.14-00.00) (ДК 021:2015 22410000-7)
26.20.4 - частини та приладдя до обчислювальних
машин
(тонери-картриджі)
(ДК
021:2015
30125110-5 тонер для лазерних принтерів/факсів)

2210

Всього по КЕКВ

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм,
проведення НДР в частині забезпечення участі
України у багатосторонніх Режимах експортного
контролю (ДК 021:2015 - 73000000-2Послуги у сфері
НДДКР та пов’язані консультаційні послуг у
сферах:
Лот 1 - військова (НДР ВД: “Режим-1”)

2281

2210

2281

Без
застосування
електронної
системи

протягом 2017 року
(січень-грудень
2017 року)

протокол № 1
від 13.02.2017

10 000,00
(десять тисяч грн. 00
коп. з ПДВ)

через ЦЗО

серпень
2017 року
(2017 рік)

протокол № 1
від 13.02.2017

4 400,00
(чотири тисячі
чотириста грн. 00 коп. з
ПДВ)
10 100,00 (десять тисяч
сто грн. 00 коп. з ПДВ)

Без
застосування
електронної
системи
Без
застосування
електронної
системи

лютий-серпень
2017 року
(2017 рік)

333 000,00 грн.
(триста тридцять три
тисячі 00 коп. з ПДВ)
333 000,00 (триста
тридцять три тисячі грн.
00 коп. з ПДВ)

98 000,00 грн.
(дев'яносто вісім тисяч
грн. 00 коп. з ПДВ)

. протокол № 2
від 21.07.2017

травень 2017 року
(2017 рік)

протокол № 2
від 21.07.2017

Без
застосування
електронної
системи

протягом 2017 року
(2017 рік)

протокол № 1
від 13.02.2017

Без
застосування
електронної
системи

протягом 2017 року
(2017 рік)

протокол,№ 1
від 13.02.2017

.4

Л от2 - ядерна (НДР ГЯП/ЕЦ - “Режнм-2”)

2281.

.80 000,00 гри.
(вісімдесят тисяч грн.
00 коп. з ПДВ)

Лот 3 - ракетно-космічна (РКРТ: НДР “Режим-3”)

2281

95 000,00 грн.
(дев’яносто п’ять тисяч
00 коп. з ПДВ)

Лот 4 —хімічна та бактеріологічна (НДР ГЯП/КЦ —
“Режим-4”)

2281

60 000,00 (шістдесят
тисяч грн. 00 коп. 3
ПДВ)

69.10.1 Послуги юридичні (ДК 021:2015 - 752310004 судові послуги (оплата судового збору)

2800

3 800,00 грн. (три тисячі
вісімсот грн. 00 коп.)

Заступник Голови тендерного ком ітету

Без
застосування
електронної
системи
Без
застосування
електронної
системи
Без
застосування
електронної
системи
Без
застосування
електронної
системи

протягом 2017 року
(2017 рік)

' протокол № 1
від 13.02.2017

.
протягом 2017 року
(2017 рік)

протокол № 1
від 13.02.2017

протягом 2017 року
(2017 рік)

протокол № 1
від 13.02.2017

протягом 2017 року
(2017 рік)

протокол № 1
від 13.02.2017

Т ищ енко Г.В.
(прізвище, ініціали)

Секретар тендерного комітету

П роскурнікова Ю .О .
(прізвище, ініціали)

(підпис)

М. П.

