
щепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу Ки[вськоi MicbkoТ ради (киiвськоi Micbkoi
Код 04633423

ПЛАН ЗАКУПIВЕЛЬ на 2017 piK

Rо*rкреrпа
предмета
закупiвлi

назва

коди та назви
вiдповiдних

класифiкаторiв
предмета

закупiвлi (за

наявностi)

код згiдно
з КЕКВ (лля
бюдrкетних

коштiв)

Розмiр
бюджетного

призначення за
кошторисом або

очiкувана
BapTicTb
предмета

процедура
закупiвлi

Орiентовний
початок

проведення
процедури
закупiвлi

Примiтки

Надання
комплексу

послуг
користувачам

щодо
забезпечення

функцiонування
iнформацiйних

.l
пlдтримки

та

баз

та
систем

ЩК 021:20l5:
725 10000-3

2240; Оплата
послуг (KpiM

комунальних)
484

Вiдкритi
торги

лютий,2011

З160: Придбання
землi та
нематерiальних
активiв

440
Вiдкритi
торги

2017

Створення
електронного
cepBicy подачi
звернення та
пiдписання

паЙовоТучастi на
базi програмного
модулю облiку

пайовоТ
MicTa Киева

по сплатl

Mlcтa

по

lтичноl

и

ння

<Пайова

)

!K021-20l5:
722 l 0000-0

виготовлення
промо-ролику для
представлення
iнвестицiйного
iмiджу MicTa

Кисва

92 l l 0000-5
l -20l5

2240: Оплата
послуг (KpiM

комунальних)
199

Вiдкритi
серпень, 20 1 7

I



забезпечення
просування
iнвестицiйного
iмiджу MicTa
Киева через

iHTepHeT ресурси
Tq медiа ресурси

ДК 02l:2015
79з42000-з

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
з l2 000,00

Вiдкритi
торги

травень, 20l 7

Органiзацiя та
проведення
мiжнародних
заходiв з

економiчних та
iнвестицiйних
питань в м. Киевi
та за кордоном -

оРганiзацiя та
проведення
Iнвестицiйного

форуму MicTa

Киева

ЩК 02I:20l5
79952000-2

2240: Оплата
послуг (KpiM

комунальних)
3 000 000,00

Вiдкритi
торги

червень,20l7

Органiзацiя та
проведення
мiжнародних
зqходiв з

економiчних та
iнвестицiйних
питань в м. Киевi
та за кордоном

ДК 02l:2015
79952000-2

2240: Оплата
послуг (KpiM

комунальних)
l05 000,00

Вiдкритi
торги

червень,20l7

Органiзацiя та
проведення
мiжнародних
заходiв з

економiчних та
iнвестицiйних
питань в м. ки€вi
та за кордоном, а

саме _ оренда
виставковот площi
для участi Micтa
Киева в

мiжнароднiй
виставцi
HepyxoMocTi
(MIPIM-2017D

ЩК 021:2015
79950000-8

2240; Оплата
послуг (KpiM

комунальних)
l 200 000,00

Переговорна
процедура

лютий, 20l 7

Обслуговування
програмних
модулiв <Пайова

участь),
<Iнвестицiйнi
об'еt<ти>

дк02l -2015
72260000-5

2240: Оллата
послуг (KpiM

комунальних)
400 000,00

Вiлкритi
торги

червень, 20 l 7



Обслуговування
програмного
модулю
<Ёозрахунок
тарифiв на теплову
енергiю та
комунальнi
посJryги)),

<Розрахунок
тарифiв на

утримання
будинкiв та
прибудинкових
територiй>

ЩК 021:20l5:
72261000-2

2240: Оплжа
послуг (KpiM

комунальних)
l 05 l00,00

Вiдкритi
торги

травень, 20l 7

Послуги з

пiдготовки

рiчного звiry про

дiяльнiсть
виконавчого
органу КиТвськоТ

MicbKoТ рали
(КиТвськоi MicbKoT

державноТ
адмiнiстрачii),
пiдприемств,

установ,
органiзацiй
територiльноТ
громади MicTa

Клева за 20lб piK

ЩК 02l:2015
661 71 000-9

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
5 400 000,00

Вiдкритi
торги

лютий, 20l 7

Розробка проекту
Програми
економiчного i

соцiального

розвитку MicTa

Киева на 20l8 piK

ЩК 021:20l5
7з 1 l 0000-6

2281:

Дослiдження i

розробки, oKpeMi

заходи розвитку
по реалiзачiТ
державних
(регiональних)
програм

l 250 000,00
Вiдкритi
торги

лютий,20l'7

l
Проведення
оцiнки
диференцiацiТ
соцiально-
економiчного

розвитку районiв
мigга

ЩК 02l:2015
7з l 10000-6

2281:

Дослiдження i

розробки, oKpeMi

заходи розвитку
по реалiзацiТ
державних
(регiональних)
програм

375 000,00
Вiдкритi
торги

лютий,20l7

Прогнозування
основних
показникiв
економiчного i

соцiального

розвитку MicTa

Киева на 20l 8-

2020 роки

ДК 02l :20l5
7з l 1 0000-6

2281:

.Щослiлження i

розробки, oKpeMi

заходи розвитку
по реалiзацiТ
державних
(регiонатlьних)
програм

425 000,00
Вiдкритi
торги

лютий, 20l 7



Розробка,
виготовлення та
придбання
промоцiйноТ

рекламно-
iнформацiйноi
полiграфiчноТ
продукцiТ про

l.
туристичнl
можливостi м.

Киева

!К 02l:2015:
79820000-8

2282: Окремi
заходи по

реалiзаuiТ
державних
(регiональних)
програм, не
вiднесенi до
заходiв розвитку

1 000 000,00
Вiдкритi
торги

березень,
2017

Органiзачiя

реклами
туристичних
можливоqтей м.

киева в засобах
масовоТ

iнформацiТ та на
зовнiшнiх носiях

.ЩК 02l:2015
79з40000-9

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних
(регiонапьних)
програм, не
вiднесенi до
заходiв розвитку

1 099 880,00
Вiдкритi
торги

KBiTeHb.2017

Розробка та
виготовлення
cyBeHipHoT
продукцiТ, в тому
числi з логотипом
м. Киева "КиТв -

MicTo, де все

починаgгься"

ДК 021:20l5
79820000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

l 000 000,00
Вiлкритi
торги

березень,
201,7

Створення та
видання календаря

подiЙ м. Ки€ва

ЩК 02l:2015
7982з000-9

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзачiТ
державних
(регiональних)

програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

40 000,00
Вiдкритi
торги

березень,
20]'7

виготовлення
промо-роликiв про
м. КиiЪ, в тому
числi циклу
iнформачiйних
сюжетiв та

документ€lльних
фiльмiв

ЩК 021:2015
92l 1 l000-2

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзаuii
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

300 000,00
Вiдкритi
торги

березень,
2017

виготовлення та
встановлення 3D -
конструкцiй
логотипу MicTa

Киева "КиТв -

MicTo, де все
починаеться)), в

тому числi в

аеропортах та на
вокзалах MicTa

ЩК 02l:2015
44211000-2

3122: Капiтальне
будiвничтво
(придбання)
iнших об'ектiв

240 l00,00
Вiдкритi
торги

лютий,2017



посилення та
просування
iHTepHeT-

присутностi м.

Кhева (у тому
числi через

ryристичний
портzlл, мобiльний
додаток та

соцiальнi мережi)

ЩК 02l:2015
72421о00-,7

2282; OKpeMi
заходи по

реалiзачiТ
державних
(регiональних)
програм, не
вiднесенi до
заходiв розвитку

679 400,00
Вiлкритi
торги

лютий,2017

встановлення
нових та
оновлення
iснуючих
вказiвникiв до
об'ектiв
екскурсiйного
покtву, в т. ч.

iноземними
мовами

ЩК 021 :2015
442l0000-5

ЗlЗ2:
капiтальний

ремонт iнших
об'ектiв

2lз7 280,00
Вiдкритi
торги

березень,
2017

встановлення
нових та
оновлення
iснуючих стендiв
(пiлонiв) з

загальномiською,
маршрутно-
картографiчною та
туристичною
iнформаuiею на

пёржавнiй та
iноземних мовах

ЩК 02l :20l5
4421 0000-5

ЗlЗ2:
капiтальний

ремонт iнших
об'сктiв

9з,l 520,00
Вiдкритi
торги

березень,
2017

Проведення
соцiологiчних
дослiджень
туристичних
потокiв до м.

Киева

ЩК 021:20l5
79320000-3

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацii
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

300 000,00
Вiдкритi
торги

березень,
20l7



РQзвиток
виставковот

дiяльностi в MicTi

Киевi та участь в

мiжнародних
виставкових
заходах за
кордоном з

проведенням
промокампанiй, у
тому числi:
мiжнародних та
нацiональних
туристичних
виставках, сЕlлонах
та ярмарках, а

саме - участь м.

Киева в

мiжнароднiй
туристичнiй
виставцi New Yоrk
Times Travel Show
(м. Нью-Йорк,
сшА)

ЩК 02l :20l5:
79956000-0

2282: Окремi
заходи по

реалiзачiТ
державних
(регiональних)
програм, не
вiднесенi до
заходiв розвитку

600 000,00
Переговорна
процедура

сiчень,20l7

Розвиток
виставковот

дiяльностi в MicTi

KheBi та участь в

мiжнародних
виставкових
заходах за
кордоном з

проведенням
промокампанiй, у
тому числi:
мiжнародних та
нАцiональних
туристичних
виставках, с€lлонах
та ярмарках, а

саме - участь м.

Киева в

мiжнародних та
нацiональних
туристичних

"n!cra"*a* 
Balttour

2017 (м. Рига,
Латвiя), IMTM
20l7 (м. Тель-
ABiB, Iзраiль), ITB
20l7 (м. Берлiн,
Фрц, UITT 20l7
(м. КиТв, УкраТна),
СоТТМ 2O1'l (м.

ЩК 02l:20l5:
79956000-0

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзачii
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

1 770 000,00
Вiдкритi
торги

сiчень,2017



Розвиток
виставковот

дiяльностi в MicTi
Киевi та участь в

мiжнародних
вйставкових
заходах за
кордоном з

проведенням
промокампанiй, у
тому числi:
мiжнародних та
нацiональних
туристичних
вйставках, салонах
та ярмарках, а

саме - участь м.

Киева в

мiжнародних
туристичних
виставках WTM
(м. Лондон,
Великобританiя),
Ётм 1м.
Барселона,
Iспанiя)

ЩК 021:2015
79956000-0

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

694 l08,00
Вiдкритi
торги

KBiTeHb,2017

Органiзачiя

рекламно-
iнформацiйних

ЦРiв для
представникiв
туристичнот галузi
та ЗМI до м. Киева

ЩК 02l:2015
бз5 1 5000-2

2282: Окремi
заходи по

реалiзачiТ
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

500 000,00
Вiдкритi
торги

лютий,201'7

Органiзацiя та
проведення
ceMiHapiB, нарад та
науково_

практичних
конференцiй з

пйтань розвитку
туризму в м. Киевi
iз залученням
вiтчизняних та
iноземних

фахiвцiв

ЩК 021:20l5
79950000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних
(регiональних)

програм, не
вiднесенi до
заходiв розвитку

1 100 000,00
Вiлкритi
торги

KBiTeHb,2017

Органiзацiя та
проведення промо-

rypiB за кордоном

для презентацiТ
туристичного
потенцiалу м.
Кисва

ЩК 021:20l5
бз5 l 5000-2

2282: Окремi
заходи по

реалiзачiТ
державних
(регiональних)
програм, не
вiднесенi до
заходiв розвитку

200 000,00
Вiдкритi
торги

березень,
2017



пiдготовка та
проведення
заходiв до
Всесвiтнього .Щня

туризму та Дня
туризму в УкраiЪi

!К 02l:2015
79952000-2

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзаuiТ
державних
(регiональних)
програм, не
вiднесенi до
заходiв розвитку

230 000,00
Вiлкритi
торги

червень,2017

Створення та
забезпечення

роботи гарячоТ

телефонноi лiнii
для ryристiв

ЩК 02l:2015
795 1 l 000-9

2282: OKpeMi
заходи по

реапiзацiТ
державних
(регiональних)
програм, не
вiднесенi до
заходlв розвитку

200 000,00
Вiдкритi
торги

травень, 20 1 7

Створення служби
юридичноi та
iнформачiйноТ

допомоги
туристам у м. Киев

ЩК 02l:2015
79140000-7

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзачiТ
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходlв розвитку

200 000,00
Вiдкритi
торги

травень,2017

забезпечення

функцiонування
ryристично-
irJформацiйного

центру на Майданi
незалежностi

ЩК 02l:20l5
635 1 0000-7

2282: Окремi
заходи по

реалiзаuii
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходlв розвитку

178 560,00
Вiлкритi
торги

TpaBeHb,20l7

забезпечення

функцiонування
туристично-
iнформацiйних
ч9нтрiв на

залiзничному
вокзалi, в

аеропортах

"Бориспiль" та
"Жуляни"

ЩК 021:20l5
635 13000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

178 560,00
Вiдкритi
торги

травень,2017

Проведення
маркетингового

дOслiдження
готельного ринку
м. Киева

ЩК 02l:20l5
92з00000-4

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзаuiТ
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

100 000,00
Вiдкритi
торги

травень, 20l7

Органiзачiя та
проведення
музичноТ полiТ

мiжнародного

рiвня "Atlas
Weekend"

ДК 021:20l5
92300000-4

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзачiТ
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

150 000,00
Вiлкритi
торги

червень,20l7



Органiзацiя
новорiчно-

рiздвяного селища
в MicTi Киевi на
вул. Хрещатик

!К 02l :20l5:
92300000-4

2282: OKpeMl
заходи по

реалiзацii
державних
(регiонапьних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

99 000,00
Вiдкритi
торги

листопад,
2017

Органiзацiя
промоцiйного
заходу "Новий PiK
на СофiТ"

ЩК 021:20l5
92з00000-4

2282: OKpeMi
заходи по

реа-пiзачii
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

l 00 000,00
Вiдкритi
торги

листопад,
2о1,7

Органiзацiя та
проведення

фестивальноi
програми "12
подiй в Киевi"

ДК 02l:20l5
79950000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходlв розвитку

1 200 000,00
Вiдкритi
торги

KBiTeHb,20l7

Органiзацiя та
проведення

фестивалю
"Писанковий Рай"

ДК 02l :20 l 5

92300000-4

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

l00 000,00
Вiдкритi
торги

березень,
2017

Органiзацiя та
проведення

фестивалю
вишиванок

flK 02l:2015
92300000-4

2282: Окремi
заходи по

реалiзацiТ
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

l00 000,00
Вiдкритi
торги

березень,
20r.7

Органiзацiя
проведення днiв
"Harley-Davidson в

Киевi"

ДК 02l :20l5
92з00000-4

2282: Окремi
заходи по

реалiзачiТ
державних
(регiональних)
програм, не
вiднесенi до
заходiв розвитку

l50 000,00
Вiдкритi
торги

червень, 20 l 7

Проведення .Щнiв
Киева за кордоном

ЩК 02l:20l5:
79956000-0

2282: OKpeMi
заходи по

реа,riзацiТ
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходlв розвитку

500 000,00
Вiлкритi
торги

червень,20l7



Органiзачiя
проведення Днiв
европи у м. Киевi

ДК 021:20l5:
79956000-0

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзачii
державних
(регiональних)
програм, не
вiднесенi до
заходiв розвитку

95 000,00
Вiлкритi
торги

червень,20l7

Органiзачiя та
проведення
мистецьких,
художнiх та фото
виставок в

мiжнародних
аеропортах
найбiльших

ryристичних MicT

та центрiшьних
частинах MicT за

кQрдоном

!К 021 :2015:
79956000-0

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацii
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

100 000,00
Вiдкритi
торги

червень,2017

раДих

(ý

с
Ф

F
{L}l

Код
ffепартамент економiки та iнвестицiй

ДОДАТОКДО

оУ:04633423
органу Киiвськоi MicbKoT рали (Киiвськоi MicbKoi

ЗАКУПIВЕЛЬ на 2017 piK

Конкретна назва
предмета
закупiвлi

Коди та назви
вiдповiдних

класифiкаторiв
предмета

закупiвлi (за
наявностi)

Код згiдно
з КЕКВ (для
бюджетних

коштiв)

Розмiр
бюджетного

призначення за
кошторисом або

очiкувана
BapTicTb
предмета
закyпiвлi

Проuедура
закупiвлi

Орiентовний
початок

проведення
процедури
закупiвлi

Примiтки

Проведення

щорiчних
спортивно_
оздоровчих
туристичних та

фiзкульryрно-
масових заходiв i

змагань
(чемпiонати,

легкоатлетичнi
забiги, велогонки,
заходи з технiки

рiзних видiв
активного туризму
тощо)

ДК 02l :20l5
92620000-3

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзачiТ
державних
(регiональних)

програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

200 000,00 .Щопорогова
закупiвлi

березень,
2017

Затверджено рiшенням тендерного

Голова тендерного KoMiTery

Секретар тендерного KoMiTeTy

J\Ъ 1/20l7-рп

MaMiHa о. В

Кчзьмич М. О.

а



Iнформачiйно-
презентачiйний
продукт для
представлення
iнвестицiйного
iмiджу MicTa
Киева

ДК 02l:20l5
22 l б0000-9

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
199 000,00 .Щопорогова

закупiвлi
лютий, 20 l 7

придбання паперу
(А4)

ДК 02l:2015
з0l 92000-1

2210: Предмети,
матерiали,
обладнання та
iHBeHTap

l00 000,00 ,Щопорогова
закупiвлi

лютий,201'7

Придбання
канцелярського
приладдя

ДК 021:20l5
30l 9l 000-4

2210: Предмети,
матерiали,
обладнання та
iHBeHTap

80 000,00 .Щопорогова
закупiвлi

лютий,2017

придбання
картриджiв
ToHepiB

та ДК 021:20l5
з0l2l000-3

2210: Предмети,
матерiали,
обладнання та
iHBeHTap

100 000,00 .Щопорогова
закупiвлi

лютий, 20 l 7

Придбання
офiсних крiсел

ДК 021:2015
39 l l 0000-6

2210: Предмети,
матерiали,
обладнання та
iHBeHTap

l8 з80,00 ,Щопорогова
закупiвлi

травень, 20 l 7

Пррелплата
перiодичних
видань

ДК 02 1 :20l 5:

22211000-2

22|0: Предмети,
матерiали,
обладнання та
iHBeHTap

50 000,00

Без
застосування
електронноТ

системи

грулень, 20l 7

Марки поштовi ДК 02l :20 l 5

22412000-]'

2210: Предмети,
матерiали,
обладнання та
iHBeHTap

20 000,00

Без
застосування
електронноi

системи

березень,

2017

ГIослуги щодо
технiчного
обслуговування
булiвель та

ремонтування
устатковання

ДК 02l:2015
507l 2000-9

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
7 800,00

Без
застосування
електронноi

системи

березень
20l7

вивезення
вiдходiв (смiття)

ДК 02l:20l5
905 l l 000-2

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
5 000,00

Без
застосування
електронноi

системи

лютий,20l'7

Послуги
завантаження,
перевезення
вивантаження
меблiв

з

та ДК 02'l:20l5:
60l 8l000-0

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
15 000,00 .Щопорогова

закупiвлi
KBiTeHb, 20 l 7

Послуги з

технологiчнот
пlдтримки
користування та
оновлення
системи
елекгронного

документообiгу
<M.E.Doc>

ДК 02l :20 1 5

482l з000_4

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
з 000,00

Без
застосування
електронноТ

системи

KBiTeHb, 20 l 7



Послуги мiського
та мlжмlського

зв'язку

ДК 021:20|5:
6421 l000-8

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
62 400,00

Без
застосування
електронноТ

системи

лютий,2077

Послуги мережi
IHTepHeT

ДК 02l:20l5
724110оо-4

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
28 800,00

Без
застосування
електронноi

системи

лютий.2017

Г[ослуги
мобiльного зв'язку

ДК 021':2015:

б42 l 2000-5

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
9 840,00

Без
застосування
електронноТ

системи

сiчень,20l7

Послуги з

системно-
технологiчного
супроводження
програмного
проду,сry lC-
Бiхгалтерiя

ДК 021:2015:
72221000-0

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
70 000,00 .Щопорогова

закупiвлi
лютий,2017

Утримання
об'екта оренди та
компенсацiя
витрат за
користування
земельною

дiлянкою;
Обслуговування та

утримання
внутрiшньобудинк
овоТ iнженерноТ
системи

ДК 021:20l5:
70220000-9

2240: Оплата
послуг (KpiM

комунальних)
l20 000,00 .Щопорогова

закупiвлi
сiчень,2017

Послуги щодо
сторожування

ДК 02l:2015
797l3000-5

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
199 000,00 .Щопорогова

закупiвлi
сiчень,20l7

Послуги
прибирання

ДК 02l:20l5
9091 l000-6

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
180 500,00 .Щопорогова

закупiвлi
сiчень,20l7

Участь у
ceMiHapax з питань
бухгалтерського
облiку,
проведення
публiчних
закупiвель,
кадрового

дiловодства тощо

дк 021-2015
80з40000-9

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
37 400,00

Без
застосування
електронноТ

системи

липень,201'7

Ремонт офiсноТ
технiки; Заправка
та вiдновлення
картриджiв

ДК 02l:20l5
50зl l000-8

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
87 760,00 .Щопорогова

закупiвлi
лютий,201,7

Послуги
архiвування

документiв

ДК 02l:2015
72252000-6

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
199 000,00 .Щопорогова

закупiвлi
лютий,2017



Вiдшкодування
теплопостачання
орендованоТ

булiвлi (вул.

Хрещатик, 12; вул.
Лабораторна, 1/б2

А)

ДК 02l:20l5
09322000-

227\: оплата
теплопостачання

232 300,00

Без
застосування
електронноТ

системи

лютий,2017

Водопостачання
орендованоТ

бу.чiвлi (вул.

Хрещатик, 12; вул.
Лабораторна, 1/62

А)

ДК 02'l:2015
65 1 з0000_3

2272: оплата
водопостачання
та
водовiдведення

4 500,00

Без
застосування
електронноi

системи

сiчень, 20 l 7

постачання
електроенергiТ

орендованот
булiвлi ("ул.

Хрещатик, 1,2; вул.
Лабораторна, l/62
А)

ДК 021:20l5:
09з 1 0000-5

227З: оплата
електроенергiТ

108 200,00

Без
застосування
електронноТ

системи

сiчень,20l7

Пiдвищення
квалiфiкачiТ
пЁацiвникiв

.Щепартаменту з

питань здiйснення

державних
закупiвель

ДК 02l:20l5
80з40000-9

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних
(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

5 000,00

Без
застосування
електронноТ

системи

травень,2017

Придбання
cKaHepiB

потокових

ДК 021:2015
з0l20000-6

3l l0: Придбання
обладнання i

предметiв

довгострокового
користування

54 000,00 ,Щопороговi
закупiвлi

сiчень,2017

Придбання
вiдеопроеrсгору

ДК 02l:201'5
38650000-6

3ll0: Придбання
обладнання i

предметiв

довгострокового
користування

20 000,00 ,Щопороговi
закупiвлi

березень,
2017

придбання
картриджiв
ToHepiB

кольорових
принтерiв

та

до
ДК 02l:2015
30123000-7

3ll0: Придбання
обладнання i

предметiв

довгострокового
користування

з l l00,00 .Щопороговi
закупiвлi

лютий,20-1 7

Придбання
кондицiонеру

ДК 02l:2015
з9717200-з

3l l0: Придбання
обладнання i

предметiв

довгострокового
користування

l0 000,00 !,опороговi
закупiвлi

KBiTeHb, 20 1 7



Послуги з

розмiщенняв
газетi Киiъськот

l..Mlcbkol ради
"Хрещатик"
iнформацiйних
повiдомлень щодо
проведеннJI
KoHKypciB iз
залученняiнвестор
iB до реалiзачiТ
проектiв; щодо
встановлення/кори
гування тарифiв;

щодо
оприлюднення

резолютивних
частин постанов
суду; щодо
призначення
сNдового засiдання
в Окружному
адмiнiстративному
сулi MicTa Киева та
iншi

ДК 021:2015
92400000-5

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
199 900,00

Без
застосування
електронноТ

системи

березень,
2017

Технiчна
пiдтримка
iнвестицiйного веб

порталу

ДК 02l:20l5
,72240000-9

2240: оплата
посJrуг (KpiM

комунальних)
150 000,00 .Щопороговi

закупiвлi
сiчень,20l7

Iнформацiйнi
бюлетнi (ГУ
статистики)

ДК 02|:2015
75 1 1 0000-0

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
50 000,00

Без
застосування
електронноТ

системи

лютий,201"|

Затверджено рiшенням тендерного KoMiTeTy вiд 06.0l .20l 7, протокол J\Ъ l /20 l 7-рп

Голова тендерного KoMiTeTy

Секретар тендерного KoMiTeTy
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MaMiHa о. В.

Кузьмич М. О.


