
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ   

на 2020 рік  

Департаменту міського благоустрою  виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації), код 34926981 

 

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 

Машини для обробки даних (апаратна частина) 

ДК 021: 2015 код 30210000-4 3110 

370 000,00 

 (Триста сімдесят тисяч 

 гривень 00 коп.) 

Відкриті торги 
Травень-

Червень 2020 
 

 Офісне устаткування та приладдя різне 

 ДК 021:2015  код 30190000- 7                2210 

61 588,00   

(Шістдесят одна тисяча п’ятсот 

вісімдесят вісім гривень 00 коп.) 

Спрощена закупівля  
Травень – 

Грудень 2020  
 

 Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням 

 ДК 021:2015 код  72260000-5  
2240 

102 165, 00     

(Сто дві тисячі сто шістдесят 

п’ять гривень 00 коп.) 

Спрощена закупівля 
Травень – 

Червень 2020 
 

Комп'ютерне обладнання   

ДК 021: 2015 код 30230000-0 3110 

85 540, 00   

(Вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот 

сорок гривень 00 коп.) 

Спрощена закупівля 
Травень – 

Грудень 2020 
 

Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки (Поточний ремонт офісної техніки) 

ДК 021: 2015 код 50310000-1 

 

2240 

64 500,00  

 (Шістдесят   сорок тисяч п’ятсот 

гривень 00коп.) 

Спрощена закупівля 
Травень – 

Грудень 2020 
 

Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки (Заправка картриджів до БФП)  

ДК 021: 2015 код 50310000-1 
2240 

57 575, 00  

(П’ятсот сім тисяч п’ятсот сім 

п’ять гривень 00коп.) 

Спрощена закупівля 
Травень – 

Грудень 2020 
 

 
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від  04.05.2020 року №  4 

 
Голова  тендерного комітету                                                          Сергій  МАРИЩЕН   

 

Секретар  тендерного комітету                                                 Ірина КОСОВА  







№ з/п Назва предмета закупівлі

Коди відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності) ДК 

021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Розмір 

бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок проведення 

процедури закупівлі

Примітки

1
Підписка періодичних 

видань

22200000-2 - Газети, 

періодичні 

спеціалізовані та інші 

періодичні видання і 

журнали

2210
17 834,00     

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - грудень 

2020 р.

2
Придбання міні АТС (ІР - 

АТС)

32550000-3    

Телефоне обладнення
3110

12 640, 00    

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - грудень 

2020 р.

3
Придбання телефонних 

апаратів 

32550000-3    

Телефоне обладнення
2210

10 000, 00   

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - грудень 

2020 р.

4
Придбання комп'ютерне 

обладнення різне 

30230000-0 

«Комп'ютерне 

обладнання різне».

2210
11 050,00         

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - грудень 

2020 р.

5 Придбання меблів 
39130000-2      

"Офісні меблі" 
2210

36 000,00      

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - грудень 

2020 р.

6

Послуги громадського 

телефонного зв´язку  (ПАТ 

"Укртелеком") та мобільного 

звязку 

6421000-1     

"Послуги 

телефонного зв'язку 

та передачі данних"

2240
49 000,00          

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - березень 

2020 р.

7

Послуги щодо надання 

доступу до мережі Інтернет  

та передача даних

64220000-4  

"Телекомунікаційні 

послуги, крім послуг 

телефонного зв"язку і 

передачі данних"

2240
14 400,00    

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - червень   

2020 р. 

8

Утримання об´єкта оренди та 

компенсація витрат за 

користування земельною 

ділянкою 

70220000-9    

"Послуги з надання в 

оренду чи лізингу 

нежитлової 

нерухомості"

2240
 22 000,00   

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - грудень 

2020 р.

9 Послуги з навчання 
80520000-5    

"Навчальний засіби"
2282

48 500, 00    

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - грудень 

2020 р.

10 Електричні побутові прилади

39710000-2 

"Електричні побутові 

прилади"

3110
20 520, 00   

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - грудень 

2020 р.

Додаток до річного плану закупівель

на 2020 товарів, робіт та послуг, які меньше 50 тисяч гривень

Департаменту міського благоустрою  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), код за 

ЄДРПОУ 34926981



11

Транспортні послуги та 

послуги вантажників при 

переміщенні установи

63520000-0   

"Послуги агентств 

вантажних 

перевезень" 

2240
5 000, 00    

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - грудень 

2020 р.

12 Прибирання приміщень
90910000-9  "Послуги 

з прибирання"
2240

48 000, 00   

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - грудень 

2020 р.

13 Лампа настільна

31520000-7 

"Світильники та 

освітлювальна 

арматура"

2210
24 750, 00 

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - грудень 

2020 р.

14 Акумулятор 

31440000-2           

"Акумуляторні 

батареї"

2210
7 000, 00       

гривень 

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - грудень 

2020 р.

15 Комплект "Проектор-екран"

32320000-2   

Телевізійне й 

аудіовізуальне 

обладнення

3110
15 000, 00   

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень - грудень 

2020 р.

16 Маски з матеріалу нетканого поліпропіленового
33140000 -3      

Медичні матеріали
2210

14 000, 00   

гривень

Спрощена   

закупівля, або 

звіт про 

укладання 

договорів 

травень 2020 р.

Сергій МАРИЩЕН   

Ірина КОСОВА

Затверджений рішенням тендерного комітету від "  04  "  травня  2020 року №__4___

Голова тендерного комітету

Секретарь тендерного комітету


