
РIЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПШЕЛЬ

на 2016 piK
Комунальне пiдпрш:метво «Головний iнформацiйно-обчислювальний центр»

iдентифiкацiйний код за €ДРПОУ - 04013755

КодКЕКВ
Орiснтовний

початок
Предмет закупiвлi (для Очiкувана BapTicTL Процедура проведення Примiткн

бюджетнях предмета закупiвлi закупiвлi процедури
коштiв) закvпiвлi

1 2 3 4 5 6
код за дк 016:2010

1 050 000,00 грн,
на пiдставi П.2. ч.2. ст. 39

35.11.1 - Енергiя електрична Переговорна Закону Укра'iни "Про
(35.11.10-00.00 Енергiя елекгрична) зПДВ процедура Грудень 2015 здiйснення державних
(активна електроенергiя, перетiкання реактивно'i (один мiльйон п'ятдесят закушвю закупiвель» вiд 10.04.2014
електроенергii)

тисяч гривень 00 копiйок) Х21197-УII
код за дк 016:2010 на пiдставi П.2. ч.2. ст. 3935.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання парн та 500 000,00 грн, Переговорна Закону Укра'iни «Прогарячо'i води зПДВ процедура Грудень 2015 здiйснення державних
(35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячо'i води (п'ятсот тисяч гривень 00 закупiвлi закупiвелЬ)} вiд 10.04.2014
трубопроводами) копiйок) Х2 1197-УIl
(постачання теплово'i eHeprii)

код за дк 016:2010
49.41.1- Перевезення вантажiв дорожнiми 2 335 000,00 грн,
транспортними засобами зПДВ Вiдкритi
(49.41.19-00.00 Послуги щодо перевезення вантажiв (два мiльйони триста торги Грудень 2015
дорожнiми транспортними засобами, iншi) тридцять п'ять тисяч
(послуги щодо перевезення вантажiв дорожнiми гривень 00 копiйок)
транспортними засобами)

код заДК 016:2010 3 030 000,00 грн,74.90.2 Послуги професiйнi, технiчнi та комерцiйнi, з ПДВ (три мiльйони Вiдкритiiншi, н. в. i. у. (74.90.20-00.00 Послуги професiйнi, Грудень 2015
теХНLчнiта комерцiйнi, iншi, н. в. i. у.) тридцять тисяч гривень торги

(послуги iз забезпечення друкування документiв) 00 копiйок)



код за дк 016:2010
62.02.2 Послуги щодо консульryвання СТОСО8НО 300000,00 грн,систем i програмного забезпечення (62.02.20-00.00

з ПДВ (триста тисяч
Вiдкритi Грудень 2015Послуги щодо консульryвання стосовно систем i

гривень 00 копiйок)
торги

програмного забезпечення)
(послуги з техиiчно'i пiдтримки СУБД Oracle)

395 000,00 грн,
код за дк 016:2010 з ПДВ (триста дев'яносто
80.10.1 Послуги, пов'язанi з особистою безпекою п'ять тисяч гривень 00

копiйок)

Лот 1 - код за дк 016:2010 80.10.12 Послуги щодо 343 000,00 грн,
з ПДВ (триста сорок три Запит цiновихсторожування (послуги з охорони примiщень кп Лютий 2015

тисячi гривень 00 пропозицiйГЮЦ)
копiйок)

Лот 2 - код за дк 016:2010 80.10.19 Послуги,
52 000,00 грн,пов'язанi з безпекою, iншi (технiчне обслуговування

з ПДВ (п'ятдесят двiсистем охоронно-пожежно'i сигналiзацi'i, оповiщення
тисячi гривень 00про пожежу та спостереження за пожежною копiйок)автоматикою об'(ктiв)

код за ДК 016:2010
81.21.1 Послуги щодо загального очищування 325 000,00 грн,
будiвель (81.21.10-00.00 послуги щодо загального з ПДВ (тристадвадцять Запит цiнових Грудень 2015очищування будiвель) (послуги з прибирання п'ять тисяч гривень 00 пропозицiй
примiщень кп ГЮЦ) копiйок)

Затверджепий рiшенням KOMiTeтyз конкурсннх TopriB Biд 01.12.2015 p.X~ 50.

Голова KOMiTeтy з конкурсннх TopriB

Секретар KOMiTeтy 3 конкурсних TopriB

М. Ю. Баляснiков

А.М. Масько
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