
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зміни)
на 2015 рік

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, код за ЄДРПОУ  20073260
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

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
код ДК 016:2010 - 35.11.1 
„Енергія електрична” 
(електрична енергія).

2273 440 700 грн. в т.ч. ПДВ
(чотириста сорок тисяч сімсот 
грн. 00 коп.) 

Переговорна
процедура
закупівлі

січень - березень Пункт 2 частина 2 стаття 39 
Закону України 
№ 1197-VII „Про здійснення 
державних закупівель”

код ДК 016:2010 - 35.30.1 
„Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої 
води” (теплова енергія у 
гарячій воді/парі).

2271 1 321 900 грн. в т.ч. ПДВ
(один мільйон триста двадцять
одна тисяча дев’ятсот грн. 
00 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

січень - березень
Пункт 2 частина 2 стаття 39 
Закону України 
№ 1197-VII „Про здійснення 
державних закупівель”

код ДК 016:2010 - 84.24.1 
„Послуги у сфері 
громадського порядку та 
громадської безпеки” 
(Охорона об’єкта. Охорона 
майна за сигналом тривоги).

2240 126 900,00 грн. в т.ч. ПДВ 
(сто двадцять шість тисяч 
дев’ятсот грн. 00 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

січень - березень
Пункт 2 частина 2 стаття 39 
Закону України 
№ 1197-VII „Про здійснення 
державних закупівель”

код ДК 016:2010 - 35.11.1 
„Енергія електрична” 
(електрична енергія).

2273 1 213 000,00 грн. в т.ч. ПДВ 
(один мільйон двісті 
тринадцять тисяч грн. 00 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

березень
Пункт 2 частина 2 стаття 39 
Закону України 
№ 1197-VII „Про здійснення 
державних закупівель”

код ДК 016:2010 - 35.30.1 
„Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої 
води” (теплова енергія у 
гарячій воді/парі).

2271 1 823 908,00 грн. в т.ч. ПДВ 
(один мільйон вісімсот 
двадцять три тисячі дев’ятсот 
вісім грн. 00 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

березень
Пункт 2 частина 2 стаття 39 
Закону України 
№ 1197-VII „Про здійснення 
державних закупівель”
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код ДК 016:2010 - 84.24.1 
„Послуги у сфері 
громадського порядку та 
громадської безпеки” 
(Охорона об’єкта. Охорона 
майна за сигналом тривоги).

2240 715 000,00 грн. в т.ч. ПДВ 
(сімсот п’ятнадцять тисяч грн.
00 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

квітень
Пункт 2 частина 2 стаття 39 
Закону України 
№ 1197-VII „Про здійснення 
державних закупівель”

код ДК 016:2010 – 31.09.1 
„Меблі, інші” (стелажі для 
зберігання фондової 
колекції).

3110 300 000,00 грн. в т.ч. ПДВ 
(триста тисяч грн. 00 коп.)

Запит
цінових

пропозицій
протягом року

Пункт 1 стаття 35 Закону 
України 
№ 1197-VII „Про здійснення 
державних закупівель”

код ДК 016:2010 –  43.21.1 
„Роботи електромонтажні” 
(монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи
пожежної та охоронної 
сигналізації корпусів 
Заповідника).
Лот №1 „Монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи
пожежної сигналізації корпус 
№1”.
Лот №2  „Монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи
пожежної та охоронної 
сигналізації корпус №31.
Лот №3  „Монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи
пожежної та охоронної 
сигналізації „Церква над 
економічною брамою” корпус
№82”.

2240 482 783,28 грн. в т.ч. ПДВ
(чотириста вісімдесят дві 
тисячі сімсот вісімдесят три 
грн. 28 коп.)

Відкриті
торги протягом року

Пункт 1 стаття 20 Закону 
України 
№ 1197-VII „Про здійснення 
державних закупівель”
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код ДК 016:2010 - 84.24.1 
„Послуги у сфері 
громадського порядку та 
громадської безпеки” 
(Охорона об’єкта. Охорона 
майна за сигналом тривоги).

2240 398 900,00 грн. в т.ч. ПДВ 
(триста дев’яносто вісім тисяч
дев’ятсот грн. 00 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

травень - червень
Пункт 2 частина 2 стаття 39 
Закону України 
№ 1197-VII „Про здійснення 
державних закупівель”

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18 травня 2015  № 05-1

Голова комітету з конкурсних торгів                    ______________________                                В.В. Панченко
                                                                                                  (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)

                                                                                            М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів                ______________________                               Т.А. Балановська
                                                                                                  (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)
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