
додАТОКДО РIЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПIВЕЛЬ на 2017 piK
!епартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиiЪськоi MicbKo[ ради (КиiЪсько'i MicbKoi лержавно[

алмiнiстрацii)
Код €ДРПоУz 04633423

Конкретна назва
предмета закупiвлi

Коди та назви
вiдповiдних

класифiкаторiв
предмета

закупiвлi (за

наявностi)

Код згiдно
з КЕКВ (лля
бюджетних

коштiв)

Розмiр
бюджетного

призначення за
кошторисом або

очiкувана
BapTicTb
предмета

Прочелура
закупiвлi

Орiентовний
початок

проведення
процедури
закупiвлi

Примiтки

ПРОГРАМА "Керiвппцтво та управлiння у сферi економiки та iнвестпцiй у MicTi Кисвi"

Придбання паперу
(А4)

!К 021:2015:
30190000-7

22l0: Предмети,
матерiали,

обладнання та
iHBeHTap

95 000,00 ,Щопорогова
закупiвля

лютий,2017 Проведено

Придбання
канцелярського

приладдя

!К 021:2015:
30190000-7

2210: Предмети,
матерiали,

обладнання та
iHBeHTap

70 000,00 .Щопорогова
закупiвля

вересень, 2017

Г[рилбання картриджiв
та ToHepiB

ДК 02l:2015:
30120000-6

2210: Предмети,
матерiали,

обладнання та
iHBeHTap

90 000,00 ,Ц,опорогова
закупiвля

лютий, 2017 Проведено

Придбання офiсних
крiсел

,ЩК 021:2015
391 l0000-6

22l0: Предмети,
матерiали,

обладнання та
iHBeHTap

21з74,40 ,Щопорогова
закупiвля

вересень, 20l7

Передплата

перiодичних видань
ЩК 021:2015
222l0000-5

22l0: Предмети,
матерiа.лtи,

обладнання та
iHBeHTap

50 000,00

Без
застосування
електроннот

системи

грулень, 2017 Проведено

Марки поштовi ЩК 02l:2015
22410оOо-7

22l0: Предмети,
матерiали,

обладнання та
iHBeHTap

20 000,00

Без
застосування
електроннот

системи

березень, 2017 Проведено

придбання
пластикових

безконтактних карток

ДК 02l:2015
з0160000-8

2210: Предмети,
матерiали,

обладнання та
iHBeHTap

l 620,00

Без
застосування
електронноТ

системи

лютий,20|7 Проведено

Придбання архiвних
стелажiв

.ЩК 021:20l5;
з9lз0000_2

2210: Прелмети,
матерiали,

обладнання та
iHBeHTap

17 989,80 .Щопорогова
закупiвля

лютий,201.7 Провелено

Послуги з

пiслядрукарськоТ
обробки

ДК 02l:2015:
79970000-4

22l0: Предмети,
матерiа.ltи,

обладнання та
iHBeHTap

2 215,80

Без
застосування
електронноi

системи

KBiTeHb, 20l7 Прведено

Комп'ютерне
обладнання: пристроi

введення даних
(комп'ютернi мишi,

комп'ютернi
клавiаryри) та
периферiйне

обладнання (принтери)

ДК 021:2015
з0230000-0

2210: Предмети,
матерiали,

обладнання та
iHBeHTap

23 400,00 ,Щопорогова
закупiвля

серпень,2017



Елементи електричних
схем: з'еднува.лlьнi

кабелi (подовжувачi,

переходнiки)

.ЩК 02l;20l5:
з 1220000_4

2210: Предмети,
матерiали,

обладнання та
iHBeHTap

2 000,00

Без
застосування
електронноi

системи

серпень,20l7

всього 393 600,00
прогрАмА llIншi кошти, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю''

ПIДПРОГРАМА l'НаУКОВО-метоДичне та аналiтичне супроводження процесу планування соцiально-економiчного
розвитку MicTa, залучення коштiв до спецiального фонду мiського бюджету"

Iнформацiйно-
презентацiйний

продукт для
представлення

iнвестицiйного iмiджу
MicTa Киева

.ЩК 02l :20l5
22l60000-9

2210: Прелмети,
матерiали,

обладнання та
iHBeHTap

l99 000,00 .Щопорогова
закупiвля

лютий,2017 Проведено

всього 199 000,00

по КЕКВ 221

прогрАмА, та у сферi економiки та iнвестицiй у MicTi Киевi"

Послуги щодо
технiчного

обслуговування
будiвель та

ремонтування
устатковання

{К 02l:20l5:
507 l 0000-5

2240: оплата
послуг (KpiM

комуна,rьних)
7 800,00

Без
застосування
електронноТ

системи

березень,2017 Проведено

Вивезення вiдходiв
(смiтгя)

.ЩК 021:20l5:
905 1 0000-5

2240; Оплжа
послуг (KpiM

комунальних)
5 000,00

Без
застосування
електронноТ

системи

лютий,2017 Проведено

Послуги з

завантаження,
перевезення та

вивантаження меблiв

ДК 021:2015
60 1 80000-з

2240: оплата
поолуг (KpiM

комуна,rьних)
l5 000,00 ,Щопорогова

закупiвля
BepeceHb,20l7

Послуги з

технологiчнот
пiдтримки

користування та

оновлення системи
електронного

документообiry
<M.E.Doc>

,ЩК 02l:2015
482 l 0000-з

2240: оплата
послуг (KpiM

комуна.лlьних)

1 700,00

Без
застосування
електроннот

системи

KBiTeHb, 2017 Проведено

Послуги мiського та
мiжмiського зв'язку

[К 02l:2015
64210000-1

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
62 400,00

Без
застосування
електронноТ

системи

лютий,2017 Проведено

Послуги мережi
IHTepHeT

ДК 02l:20l5
724|0000-7

2240; оллата
послуг (KpiM

комунаrrьних)
28 800,00

Без

застосування
електронноТ

системи

лютий, 2017 Проведено

послчги мобiльного
зв'язкч

ЩК 021:2015:
642l0000_1

2240; оплата
послуг (KpiM

комуна.пьних)
9 840,00

Без
застосування
електроннот

системи

сiчень, 20l7 Проведено



Послуги з системно-
технологiчного
супроводження

програмного продукту
lС-Бухгалтерiя

,ЩК 02l:2015:
72220000-з

2240; оплата
послуг (KpiM

комуна.ltьних)
70 000,00 ,Щопорогова

закупiвля
лютий,2017 Проведено

Утримання об'екта
оренди та компенсацiя
витрат за користування
земельною дiлянкою;

Обслуговування та

утримання
внугрiшньобулинковоТ

iнженерноТ системи

ЩК 021:2015
70220000_9

2240: Оплжа
послуг (KpiM

комунапьних)
98 000,00

Без
заотосування
електронноТ

системи

сiчень, 2017 Проведено

Послуги щодо
сторожування

ЩК 021:2015
79710000-4

2240:Опrcта
послуг (KpiM

комунальних)
78 509,12 ,Щопорогова

закупiвля
сiчень, 20l7 Проведено

Послуги прибирання ,ЩК 021:2015
90910000-9

2240: оплата
послуг (KpiM

комуна.гtьних)
l27 400,00 ,Щопорогова

закупiвля
сiчень, 2017 Проведено

Участь у ceMiHapax з

питань
бухгалтерського

облiку, проведення
публiчних закупiвель,
кадрового дiловодства

тощо

дк 021-2015
80340000_9

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальяих)
194 000,00

Без
застосування
електронноТ

системи

липень, 20l7

Ремонт офiсноТ
технiки; Заправка та

вiдновлення
картриджiв

.ЩК 021:2015:
503 l0000-1

2240: оплжа
послуг (KpiM

комунальних)
з0 644,00 ,Щопорогова

закупiвля
лютий,2017 Проведено

Послуги бiблiотек i
apxiBiB

.ЩК 021:20l5:
92510000-9

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
89 000,00 ,Щопорогова

закупiвля
tlютий,2017

Проведення навчання

роботi з базовим

програмним продуктом

"еIСУБ для мiсцевого
бюджету"

.ЩК 021:2015;
72220000-3

2240: Оплжа
послуг (KpiM

комунальних)
1 б00,00

Без
застосування
електронноi

системи

лютий,2017 Проведено

Послуги з

пiслядрукарськоТ
обробки

.ЩК 02l:2015:
79970000-4

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
l 446,12

Без
застосування
електронноТ

системи

лютий, 2017 Проведено

Банкiвськi послуги, в
т.ч. вiдкритгя

банкiвського рахунку

ЩК 02l:2015:
66120000-7

2240: Оплжа
послуг (KpiM

комунальних)
1 000,00

Без

застосування
електронноТ

системи

березень, 20l7 Проведено

Послуги з пересилання
поштових вiдправлень
(листiв, бандеролей, з

оголоценою цiннiстю),
ут.ч.з

повiдомленнями про
врr{ення

дк 021-2015
641 10000_0

2240; Оплата
послуг (KpiM

комунальних)
8 000,00

Без
застосування
електронноТ

системи

червень, 20l7 Проведено



Технiчне
обслуговування та

ремонт офiсноi технiки
(заправка та
вiдновлення
картриджiв)

!К 021:20l5:
503 l 0000- 1

2240: Оллата
послуг (KpiM

комуна.пьних)
13 356,00 .Щопорогова

закупiвля
вересень, 2017

Послуги з ремонry i

технiчного
обслуговування
персональних

комп'ютерiв (ремонт
персонirльних
комп'ютерiв)

!К 02l:2015:
50320000-4

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
1 1 300,00 .Щопорогова

закупiвля
вересень, 2017

Проведення навчання

роботi з базовим
програмним продуктом

"€IСУБ для мiсцевого
бюджеry"

ЩК 021:2015
72220000-з

2240; оллата
послуг (KpiM

комунальних)
з 400,00

Без
застосування
електронноi

сиqтеми

вересень, 20l7 Проведено

Послуги з ремонту i
технiчного

обслуговування
охолоджувальних

установок
(монтая</демонтаж

кондицiонерiв)

дк 021-2015
50730000_1

2240: оплжа
послуг (KpiM

комунальних)
l5 000,00 .Щопорогова

закчпiвля
BepeceHb,20l7

Послуги з

пiслядрукарськоТ

обробки

.ЩК 021:2015
79970000_4

2240; оплата
послуг (KpiM

комунальних)
9 513,88 .Щопорогова

закупiвля
BepeceHb,20l7

OxopoHHi послуги ДК 021:2015:
79710000_4

2240: оплжа
послуг (KpiM

комунальних)
80 490,88 ,Щопорогова

закупiвля
серпень,20l7

Технiчне
обслуговування та

ремонт офiсноi технiки
(послуги щодо

ремонтування
комп'ютерноТ та

периферiйноi технiки)

.ЩК 021:2015

503 l0000-1

2240; оплжа
послуг (KpiM

комунальних)
б 000,00

Без

застоаування
електроннот

системи

вересень, 2017

9б9 200,00

ПРОГРАМА lllпшi коштш, пов'язанi з екопомiчпою дiяльнiстю"
ПIДПРОГРАМА l'Науково-методичне та аналiтичне супроводження процесу плануванпя соцiально-економiчного

розвптку MicTa, залучеппя коштiв до спецiаJIьного фонлу мiського бюджету"

всього



Послуги з розмiщенняв
газетi Киiвськот

MicbKoT ради
"Хрещатик"

iнформацiйних
повiдомлень щодо

проведення KoHKypciB

iз залуrенняiнвесторiв

до реа.пiзацiТ проектiв;

щодо
встановлення/коригува

ння тарифiв; щодо
оприлюднення

резолютивних частин
постанов суду; щодо

призначення судового
засiдання в Окружному
адмiнiстративному сулi

MicTa Киева та iншi

ДК 02l:20l5
92400000-5

2240: Оплата
послуг (KpiM

комунальних)
l99 900,00

Без
застосування
електронноТ

системи

березень,2017 Проведено

Технiчна пiдтримка
iнвестицiйного веб-

портЕUIу

ДК 02l:2015
72240000-9

2240; оплжа
послуг (KpiM

комунальних)
l50 000,00 .Щопорогова

закупiвля
сiчень, 20l7 Проведено

Iнформацiйнi бюлетнi
(ГУ статистики)

!К 021:2015
75 l l 0000-0

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
50 000,00

Без
застосування
електронноТ

системи

лютий,2017 Проведено

Послуги з виконання
iнформачiйного

монiторинry щоло
компанiЙ органiзаторiв

мiжнародних
виставкових заходiв з

комерuiйноi
нерцомостi, а саме -

оренди виставковоi
плоцi в Палацi

Фестивалiв вканнах
пiд час проведення

МiжнароденоТ
виставки HepyxoMocTi

MIPIM_2017

,ЩК 02l:2015:
793 l0000_0

2240: Оплжа
послуг (KpiM

комунальних)
3 600,00

Без
застосування
електроннот

системи

сiчень,2017 Проведено

Послуги щодо

розмiщення
програмного продукry

насерверному
обладнаннi та

системного
адмiнiстрування

ЩК 021-20l5:
7225о000-2

2240; оплата
послуг (KpiM

комунальних)
1 1 5 500,00

Без

застосування
електронноТ

системи

травень, 20l7 Проведено



Послуги, пов'язанi з

програмним
забезпеченням
(послуги щодо

пiдготовки

функцiональних вимог

до розробки
програмного модулю

"Розрахунок тарифiв
на теплову енергiю та
комунальнi послуги з

централiзованого
опЕцення та

централiзованого
постачання гарячот

води")

.ЩК 021-20l5:
72260000-5

2240; Оплата
послуг (KpiM

комунальних)
199 000,00

Без

застосування
електронноТ

системи

BepeceHb,20l7

Послуги, пов'язанi з

базами даних
(обслуговування

програмних модулiв
"Пайова участь",

"Iнвестицiйнi об'скти")

дк 021_20l5
72з20000-4

2240; оллата
послуг (KpiM

комунальних)
190 600,00 ,Щопорогова

закулiвля
жовтень,20l7

всього 908 б00,00

РАЗоМ по КЕКВ2240

прогрАмл i, MicTi Кисвi"економlки та rнвестицrита

.ЩК 021:20l5:
09320000-8

227l; Оплата
теплопостачання

232 з00,00

Без
застосування
електронноТ

системи

лютий, 2017 Проведено

Вiдшкодування
теплопостачання

орендованоI булiвлi
(вул. Хрещатик,72;

вул. Лабораторна, |162

А)

Всього по КЕКВ 2271 232 300,00

2272: оплата
водопостачання

та
водовiдведення

4 500,00

Без
застосування
електронноi

системи

сiчень, 2017 Проведено

Водопостачання
орендованоТ булiвлi
(вул. Хрещатик, |2;

вул. Лабораторна, |/62

А)

.ЩК 021:20l5:
65 l30000-з

4 500,00Всього по КЕКВ 2272

ЩК 02l:20l5:
093 l0000-5

2273: оллата
електроенергiТ

108 200,00

Без
застосування
електронноТ

системи

сiчень, 2017 Проведено

постачання
електроенергiТ

орендованоТ булiвлi
(вул. Хрещатик, |2;

вул. Лабораторна, 1162

А)

ВсЬоГо по КЕКВ 2273

РАЗОМ по КЕКВ 2270 (2211,2212,2273) 345 000,00

ПРОГРАМА l'Керiвництво та управлiння у сферi економiки та iнвестицiй MicTi Кисвi"

1 877 800,00

оrшата

108 200,00



Пiдвищення
ква.лliфiкачii
працiвникiв

.Щепартаменту з питань
здiйснення державних

закупiвель

.ЩК 02l:20l5:
80340000_9

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

5 000,00

Без
застосування
електронноТ

системи

жовтень, 20l7

всього 5 000,00

ПРОГРАМА "Iншi кошти, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю"
ПIДПРОГРАМА "Виконання програми розвитку туризму в м. Ки€вi"

Проведення щорiчних
спортивно-оздорвчих

туристичних та

фiзкульryрно-масових
заходiв i змагань

(чемпiонати,
легкоатлетичнi забiги,

велогонки, заходи з

технiки рiзних видiв
активного туризму

тощо)

ДК 021:2015
92620000-3

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзачiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

175 000,00 .Щопорогова
закупiвля

березень, 2017

.Щоговiр

укпадено на
суму

174l00,00
та сплачено

Розробка та
впровадження MicbKoT

туристичноТ ID-картки
гостя м. Кисва для

вiдвiдування об'ектiв
ТУРИСТИЧНОГО ПОКЕВУ,

оплати транспортних
послуг тощо

{К 021:2015:
з0l60000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiона.гlьних)

програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

198 000,00 .Щопорогова
закупiвля

KBiTeHb, 20l7

.Щоговiр

укладено на
суму

198000,00
та сплачено

Облаштування та
обслуговування мiсць
паркування, стоянок i

зупинок туристично-
екскурсiйного

транспорту
вiдповiдними

дорожнiми знаками та

розмiткою

.ЩК 021:20l5
45230000-8

2282: OKpeMi
зtйоди по

реалiзачiТ
державних

(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

0,00 ,Ц,опорогова
закупiвля

березень,2017 Знято

Прведення
iнвестицiйного
конкурсу щодо
благоустрою та

облашryвання зон

вiдпочинку для

ryристiв

ДК 021:20l5:
45l l0000-1

2282: OKpeMi

заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 .Щопорогова
закупiвля

березень, 2017 Знято

Модернiзачiя та

розвиток
iнформаuiйноТ системи

монiторинry,
статистичноТ обробки,
аналiзу i планування

ryристичноТ дiяльностi

.ЩК 021:2015
73220000_0

2282: OKpeMi
заходи по

реа.лIiзачiТ

державних
(регiональних)

програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 ,I|,опорогова
закупiвля

серпень, 20l7 Знято



Розробка та
впровадження

комплексноТ Програми
екскурсiйного

обслуговування
школярiв з

урахуванням вiкових
категорiй

!К 021:2015:
7з220000-0

2282: OKpeMi
заходи по

реа.пiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 серпень, 20l7 Знято

Органiзачiя
мiжнародноТ спiвпрацi

з Всесвiтньою
туристичною
органiзацiсю

(ЮНВТО) та сплата
вiдповiдного

членського внеску

.ЩК 021:2015:

98 1 з0000_3

2282: OKpeMi
заходи по

реа.пiзацii
державних

(регiона.лrьних)

програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00

Без

застосування
електронноТ

системи

червень,20l7 Знято

Проведення щорiчних
спортивно-оздоровчих

туристичних та

фiзкультурно-масових
заходiв i змагань

(чемпiонати,
легкоатлетичнi забiги,

велогонки, заходи 3

технiки рiзних видiв
активного туризму

тощо)

ДК 021:20l5
92з30000-3

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiона.лrьних)

програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 .Щопорогова
закупiвля

березень,2017 Знято

всього 373 000,00

РАЗоМ по

прогрАмА l та управлiння у сферi економiки та iнвестицiй у MicTi Ки€вi"

Прилбання
кондицiонеру

ЩК 02l:20l5
39710000-2

3 l l0: Придбання
обладнання i

предметiв

довгострокового
користування

0,00 .Щопорогова
закупiвля

KBiTeHb,2017

Прилбання картриджiв
та ToHepiB до

кольорових принтерiв

ДК 021:20l5:
30l20000-6

3ll0: Придбання
обладнання i

предметiв

довгострокового
користування

0,00 ,Щопорогова
закупiвля

лютий,2017 Знято

Придбання cKaHepiB
потокових

ЩК 02l:20l5:
30210000-4

Зl10: Придбання
обладнання i

предметiв
довгострокового

користування

46 962,00 flопорогова
закупiвля

сiчень, 2017 Проведено

Придбання
вiдеопроектору

.ЩК 02l:20l5
38650000-6

3ll0: Придбання
обладнання i

предметiв
довгострокового

користування

13 500,00 ,Щопорогова
закупiвля

березень, 20l7 Проведено

,Щ,опорогова
закупiвля

378 000,00

Знято



Машини для обробки

даних (апаратна

частина): персональнi
комп'ютери (ПЕОМ у

складi системного
блоку, MoHiTopy,

клавiатури та
манiпулятора типу

"миша", ноутбук) та
оптичнi зчитувальнi

пристроТ
(комп'ютерний сканер)

.ЩК 021:2015:
з0210000-4

3110: Придбання
обладнання i

предметiв
довгострокового

користування

128 898,00 ,Щопорогова
закупiвля

серпень, 2017

Комп'ютерне
обладнання:
периферiйне
обладнання

(багатофункцiональни
й пристрiй)

ДК 02l:20l5:
30230000_0

3l10: Придбання
обладнання i

предметiв

довгострокового
користування

15 200,00 ,Щопорогова
закупiвля

вересень, 2017

Комп'ютерне
обладнання:
периферiйне

обладнання (пристрiй
автоподачi документiв)

.ЩК 021:2015:
30230000-0

3l10: Придбання
обладнання i

предметiв

довгострокового
користування

10 540,00 .Щопорогова
закупiвля

жовтень, 20l7

ВсЬого по КЕКВ 3110 215 100,00

Загальца сума по додатку до рiчпого плану закупiвель

Затверджено рiшенням тендерного KoMiTery вiд 14.09.20l7,

Голова тендерного KoMiTeTy

Секретар тендерного KoMiTeTy

"W; Nэ l4l20l7-рп

MaMiHa о. В.

Ломiнська о. I.

/
L

//
уи

3 408 500,00

.l
1!


