
Додаток до річного плану 
н  ̂2016 рік

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
_____________  державної адміністрації'), код за ЄДРПОУ 04633423

Пр едмет закупівлі

КЬдІ
(д

бюдж
кои

СЕКВ
ля
етних 
[ТІ в)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

17.12.7 Папір і картон оброблені
90 000,00

30197630-1 Папір ;ція друку

Придбання паперу канцелярського (А4)

22 10 Дев'яносто тиейч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

30199000-0
Паперо зе канцелярське приладдя та 
інші паперові вироби

15 000,00

в тому числі
10

Клейкий папір, журна ш реєстраційні, бухгалтерські 
книги, швидкозшивачі, книжки записні, блокноти для 
записів, папки паперої і/картонні, конверти, інші 
канцелярські вироби І

П'ятнадцять тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у.
19520000-7 Пластмасові вироби 20 000,00
в тому числі 22.10

Приладдя канцелярські; пластмасове

Двадцять тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

25.11.2
Вироби конструкційні металеві та їхні 
частини

18 500,0039131100-0 Архівні стелажі
в тому числі

10

Придбання архівних сте лажів

2г
Вісімнадцять тисяч 
п'ятсот гривень 00 

копійок з ПДВ

25.99.2 Вироби з недорого цінних металів, інші
20 000,00

14700000-8 Неблагор здні метали
в тому числі 22>|іо
Канцелярське устаткова зня з не дорогоцінних 
металів: фурнітура для швидкозшивачів та папок, 
скріпки та кутики на папір, скоби у блоках для 
канцелярських потреб, з ітискачі тощо

Двадцять тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

26.30.2

Апаратурі електрична для проводового 
телефонне го чи телеграфного зв’язку; 
відеофони 5 000,00

32552100-8 Телефони 22пов тому числі

Придбання телефонних а таратів

П’ять тисяч 
гривень 00 копійок 

зПДВ

26.51.6
Інструмент и та прилади вимірювальні, 
контрольні та випробовувальні, інші 600,00

38550000-5 Лічильникі [
22в тому числі по

Придбання лічильників вс ди

Шістсот гривень 00 
копійок з ПДВ



Предмет закупівлі

Коді 
'і (д 

бюдж 
icon

£ЕКВ
ля
етних
ітів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

28.23.2
Маши ш конторські/офісні, інші, та 
частити до них

22 10

70 000,00
30125120-8 Тонері і для фотокопіювальної техніки
в тому числі

Придбання ка зтридж в та тонерів

Сімдесят тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

28.29.2

Устаткування для миття, 
наповнювання, пакування та 
обгортс ння пляшок або іншої тари; 
вогнега :ники, пульверизатори, машини 
пароструминні та піскоструминні; 
проклад ки

f1
ПО

4 900,00

35111300-8 Вогнега сники
в тому числі

Придбання вогнегасни <ів

Чотири тисячі 
дев'ятсот гривень 
00 копійок з ПДВ

31.00.1 Меблі для сидіння та їхні частини

2:ПО

6 000,0039113100-8 М’які кр ісла
в тому числі

Придбання офісних крі ;ел

Шість тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

32.99.1

Убори на головні захисні; ручки для 
писання та олівці, дошки, штемпелі для 
датуванн і, опечатування та 
нумерува гня; стрічки до друкарських 
машинок, штемпельні подушечки ъ ПО

20 000,00

30192000-1 Офісне п{ иладдя
в тому числі

Ручки, олівці, маркери

Двадцять тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

58.14.1
Журнали і а періодичні видання 
друковані

ъ п і

40 000,00

22200000-2
Газети, пе] >іодичні спеціалізовані та 
інші періо, іичні видання і журнали

в тому числі

Передплата періодичних. надань

Сорок тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

58.19.1
Послуги щі >до видавання друкованої 
продукції, і яші

2;J 20 000,0022410000-7 Марки
в тому числі

Марки поштові, календарі

Двадцять тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ
Всього по КЕКВ 2210 330 000,00 Ж



Предмет закупівлі

Код К 
| (дг 

бюдж< 
кош

ЕКВ
ІЯ
ЇТ Н И Х

тів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

33.19.1 Ремон гування іншого устатковання

|22'40

10 400,00
50324200-4

Послуги з профілактичного 
обслуговування

в тому числі

Послуги щодо технічного обслуговування будівель та 
ремонтування устатковання

Десять тисяч | 
чотириста гривень 
00 копійок з ПДВ

33.20.2
монтуї .ання машин і устатковання 
загальної призначеності

2240

42 000,00
45223800-4

Монтаж і зведення збірних 
констр} кцій

в тому числі

Послуги монтажу та демонтажу кондиціонерів

Сорок дві тисячі 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

38.11.6
Послугі підприємств щодо 
перевезення безпечних відходів

і
і

40

10 000,00

90000000-7

Послуги, пов'язані зі стічними водами, 
сміттям, очищенням та збереженням 
довкіллг.

в тому числі

Вивезення відходів

Десять тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

49.41.1
Перевезе ння вантажів дорожніми 
транспор гними засобами

2240

15 000,00
60100000-9 Послуги::: автомобільних перевезень
в тому числі

Послуги з завантаження, перевезення та 
вивантаження меблів

П'ятнадцять тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

58.29.5

Послуги щодо видання ліцензії на 
право кор юстування програмним 
забезпеченням

224о

2 000,00

48218000-9
Пакети пр зграмного забезпечення для 
управлінні [ ліцензіями

в тому числі
Послуги з технологічної іідтримки користування та 
оновлення системи елект зонного документообігу 
«М.Е.Бос»

Дві тисячі гривень 
00 копійок без 

ПДВ

61.10.1
Послуги ст аціонарного телефонного 
зв’язку

224і 78 000,00
64210000-1

Послуги телефонного зв’язку та 
передачі да них

в тому числі

Послуги міського та міжм іського зв'язку загального 
користування

Сімдесят вісім 
тисяч гривень 00 

копійок з ПДВ

61.10.4
Послуги зв’ т у  Інтернетом 
проводовим и мережами

224о|

ЗО 000,0072400000-4 Інтернет-по; туги
в тому числі

Послуги мережі Інтернет

Тридцять тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ



П| іедмет закупівлі

кід КЕКВ 
(для

бюджетних
ірштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

61.20.1

Послуги мобільного зв’язку й послуги 
приват них мереж для систем 
безпрс водового зв’язку

І2240

16 440,00

64212000-5
Послу] и мобільного телефонного 
зв'язку

в тому числі

Послуги мобільного з в'язку

Шістнадцять тисяч 
чотириста сорок 

гривень 00 копійок 
з ПДВ

62.02.2

Послуг: і щодо консультування 
стосовк о систем і програмного 
забезпечення

40

62 400,00

72200000-7

Послугі з програмування та 
консуль гаційні послуги з питань 
програм ного забезпечення

в тому числі

Послуги з системно-технологічного супроводження 
програмного продукту 1 С-Бухгалтерія, ІС "Тендери"

Шістдесят дві 
тисячі чотириста 

гривень 00 копійок 
без ПДВ

62.02.3
Послуги щодо технічної допомоги у 
сфері ін(] ормаційних технологій

2240

42 000,00

72253000-3
Послуги ! підтримки користувачів та з 
технічної підтримки

в тому числі

Надання комплексу техі іічних та технологічних 
послуг щодо забезпечен чя функціонування 
інформаційних технолої ій та баз даних

Сорок дві тисячі 
гривень 00 копійок 

без ПДВ

63.11.1

Послуги щодо обробляння даних, 
розміщує; ння інформації на веб- 
вузлах, щ( до програмного 
застосуваї ня та інші послуги щодо 
забезпечеі ня інформаційно- 
технологі1-: ною інфраструктурою

22

1

73 000,00

72267100-0
Обслугову вання програмного 
забезпечен яя

в тому числі

Абонентське обслуговува -гня системи "Ліга-Закон"
Сімдесят вісім 

тисяч гривень 00 
копійок без ПДВ

64.19.3
Послуги ще до грошового 
посернднии гва, інші, н. в. і. у

2240^

18 000,00
66172000-6

Послуги з о вробки фінансових 
транзакцій і клірингові послуги

в тому числі

Послуги з розрахунково-кг сового обслуговування 
КРФ КБ "Хрещатик"

Вісімнадцять тисяч 
гривень 00 копійок 

без ПДВ



Предмет закупівлі

Код

гбюдя
кои

КЕКВ
ля
сетних
итів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

65.12.4
Послу:-и щодо страхування майна від 
пожеж і та інших небезпек

Ь:>40

6 000,00
66515200-5 Послу] и зі страхування майна
в тому числі

Послуги зі стрхуваннл нежитлових приміщень

Шість тисяч 
гривень 00 копійок 

без ПДВ

68.20.1

Послуг л щодо оренди й 
експлу; тування власної чи взятої у 
лізинг і іерухомості

>40

118 800,00

70220000-9
Послуги з надання в оренду' чи лізингу 
нежитлової нерухомості

Сто вісімнадцять 
тисяч вісімсот 

гривень 00 копійок 
з ПДВв тому числі

Утримання об'єкта оренди та компенсація витрат за 
користування земельною ділянкою

53 100,00

Обслуговування та ут{ имання внутрішньобудинкової 
інженерної системи

65 700,00

80.10.1
Послуги, пов'язані з особистою 
безпеко) 0

2240

60 000,00
79713000-5

Послуги з охорони об’єктів та 
особистої охорони

в тому числі

Послуги щодо сторожу вання

Шістдесят тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

80.21.1
Послуги щодо загального очищування 
будівель

2240

123 600,00
90910000-9 Послуги і прибирання
в тому числі

Послуги прибирання

Сто двадцять три 
тисячі шістсот 

гривень 00 копійок 
з ПДВ

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н.в.і.у.

2240

760,00
80340000-9 Послуги з сфері спеціальної освіти
в тому числі

Участь у семінарах з пи: ань бухгалтерського обліку, 
проведення державних з ^купівель, кадрового 
діловодства тощо

Сімсот шістдесят 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

95.11.1
Ремонтувг ння комп’ютерів і 
периферій ного устатковання

2240

83 000,00

50310000-1
Технічне с бслуговування і ремонт 
офісної те. шіки

в тому числі

Вісімдесят три 
тисячі гривень 00 

копійок з ПДВ
Ремонт офісної техніки 3 000,00

Заправка та відновлення картриджів 80 000,00



П| едмет закупівлі

Код

бЮД»
кой

КЕКВ
ля
сетних
итів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Еіроцедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

Всього по КЕКВ 22< "І) 796 400,00
без коду Інші

L:>50

50 000,00
в  т о м у  ч и с л і

Відрядження працівн яків Департаменту

П'ятдесят тисяч 
гривень 00 копійок 

без ПДВ
Всього по КЕКВ 22£ 0 50 000,00

35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари 
та гарячої води

271

205 000,00
09320000-8

Пара, г їряча вода та пов’язана 
продук ця

в тому числі

Двісті п'ять тисяч 
гривень 00 копійок 

з ГІДВ
Відшкодування теплопостачання орендованої будівлі 
(вул. Хрещатик, 12) 72 000,00
Відшкодування тепло: юстачання орендованої будівлі 
(вул. Хрещатик, 44) 41 000,00
Відшкодування теплої юстачання орендованої будівлі 
(вул. Лабораторна, 1/6 2 А) 92 000,00

Всього по КЕКВ 2271 :• >| 205 000,00 ш я ш ш

36.00.1 Вода пр яродна
1

2:>72

t - :

4 000,00

65130000-3
Експлуа гування систем 
водопое гачання

в тому числі

Чотири тисячі 
гривень 00 копійок 

з ПДВ
Водопостачання оренд званої будівлі (вул. Хрещатик, 
12) 1 356,00

Водопостачання оренді іваної будівлі (вул. Хрещатик, 
44) 678,00

Водопостачання оренд« >ваної будівлі (вул. 
Лабораторна, 1/62 А) 1 966,00

Всього по КЕКВ 2272 4 000,00

35.11.1 Енергія е яектрична

22 7 3

136 000,00

09310000-5 Електрич яа енергія

в тому числі

Сто тридцять шість 
тисяч гривень 00 

копійок з ПДВ

Постачання електроенер гії орендованої будівлі (вул. 
Хрещатик, 12) 10 600,00

Постачання електроенер гії орендованої будівлі (вул. 
Хрещатик, 44) 57 000,00

Постачання електроенер 'ії орендованої будівлі (вул. 
Лабораторна, 1/62 А) 68 400,00

Всього по КЕКВ 2273 136 000,00
85.60.1 ПОСЛУГИ О' :вітянські допоміжні

2282

5 000,0080340000-9 Послуги у :фері спеціальної освіти
в тому числі

Підвищення кваліфікації ірацівників Департаменту з 
питань здійснення держаї них закупівель

П'ять тисяч гривень 
00 копійок з П ДВ

Всього по КЕКВ 2282 5000,00



Пр едмет закупівлі

Код К 
(дл 

бюдже
КОШІ
1

ЕКВ
я
тних
гів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

без коду Інші 1 non по
в тому числі 1 X W V  V ,

Сплата пені, штрафів

ри и

1
Одна тисяча 

гривень 00 копійок 
без ПДВ

Всього по КЕКВ 280і І 1 000,00
7 : . . і .ІІТ'.Ь і: 1 527 40Ш Ш  і т \т вшк

26.20.1
Машин, і обчислювальні, частини та 
прилади я до них і 199 000,00

30123000-7 Організаційна техніка

в тому числі
0

Сто дев'яносто 
дев’ять тисяч 

гривень 00 копійок 
з ПДВ

Персональні комп'ютер и
ЗІ 1

130 000,00
Багатофункціональний пристрій типу Canon MF 
226dn 18 000,00

Багатофункціональний пристрій типу Canon iR2550 
A3 18 000,00

Принтер лазерний монс хромний Canon LE1P6310DN 20 000,00
Ноутбук 13 000,00

26.40.2

Приймачі телевізійні, поєднані чи не 
поєднанірадіоприймачами або 
пристроями для записування та 
відтворю! ання звуку й зображення 26 500,00

38652120-7 Відеопрое ктори 31 [0в тому числі

Проектор типу Asus

Двадцять шість 
тисяч п’ятсот 

гривень 00 копійок 
з ПДВ

26.40.3
Апаратура для записування та 
відтворюві ння звуку й зображення

32332100-0 Диктофоні
33

о иии,ии

в тому числі

Диктофон

П’ять тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

28.23.2
машини кс нторські/офісні, інші, та 
частини до тих

30125110-5 Тонери для лазерних принтерів/факсів 31 10

15 000,00

в тому ЧИСЛІ

Придбання картриджів та • 'онерів до кольорових 
принтерів

П'ятнадцять тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

28.25.1

Теплообміні іики; установки для 
кондиціюваї :ня повітря непобутові, 
непобутове холодильне та морозильне 
устаткованим 10 500,00

39717200-3 Кондиціонер и 31 10
|в тому числі

Придбанння кондиціонеру

Десять тисяч 
п’ятсот гривень 00 

копійок з ПДВ



П[ едмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для

бюджетних
коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

Всього по КЕКВ 311 0 256 000,00
ІЙІІМШШ Щ К  010] Щ (спецфонд) ЩЩ  | ; Щ . 256 000,00 І І М І І І І ?!
58.13.3 Продай рекламного місця в газетах

і2

40

105 000,0079341000-6 Реклам ні послуги
в тому числі

Публікація оголошені, з питань інвестиційних 
конкурсів та судових засідань

Сто п'ять Т И С Я Ч  

гривень 00 копійок 
з ПДВ

62.01.1

послуг і щодо технічної допомоги та 
розробляння у сфері інформаційних 
технологій

СВ------------------------------------------------
св 40

160 000,00

72000000-5

Послугі у сфері інформаційних 
техноло гій: консультування, розробка 
програм ного забезпечення, послуги 
мережі ] нтернет і послуги з підтримки

в тому числі

Сто шістдесят 
тисяч гривень 00 

копійок з ПДВ
Створення супровід та оновлення бази даних 
(реєстру) інвестиційних проектів та пропозицій (АРМ 
"Інвестиційна робота")

90 000,00

Супровід та оновлення інвестиційного порталу 70 000,00

70.21.1
Послуги з управління зв'язками з 
громадськістю

ц 40

80 000,00
79416000-3

Послуги і організації та підтримки 
зв’язків іп громадськістю

в тому числі

Покращення позицій м. Києва у міжнародних 
рейтингах

Вісімдесят тисяч 
гривень 00 копійок 

з ПДВ

74.90.2
Послуги і рофесійні, технічні та 
комерційні, інші, н. в. і. у.

2240

199 000,00
79900000-3

Різні ділові та пов’язані з діловою 
сферою п< юлуги

в тому числі

Розробка Концепції підвищення інвестиційного та 
зовнішньоекономічного іміджу м. Києва

Сто де'яносто 
дев'ять тисяч 

гривень 00 копійок 
з ПДВ

84.11.1
Послуги зг гальнодержавного 
характеру

22
4

49 969,7175110000-0 Загальні державні послуги
в тому числі

Інформаційні бюлетні (П> статистики)

Сорок дев'ять 
тисяч дев’ятсот 

шістдесят дев’ять 
гривень 71 копійка 

з ПДВ
85.59.1 Послуги освітянські, інші, н.в.і.у.

2240

72 000,00
80340000-9 Послуги у с фері спеціальної освіти
в тому числі

Організація тренінгів/семінарів з питань промоції 
Києва на міжнародній ареї (і

Сімдесят дві тисячі 
гривень 00 копійок 

з ПДВ



П р е д м е т  з а к у п і в л і

К о д  К Е К В  

1 ( д л я  

б ю д ж е т н и х  

|СОШТІв)

О ч і к у в а н а  в а р т і с т ь  

п р е д м е т а  з а к у п і в л і

П р о ц е д у р а

з а к у п і в л і

О р і є н т о в н и й

п о ч а т о к

п р о в е д е н н я

п р о ц е д у р и

з а к у п і в л і

П р и м іт к и

Всього по КЕКВ 22 Ю . 665 969,71

без коду Інші

28(

1

)0

2 200 000,00
в тому числі

Судові збори, пені, штрафи

Два мільйони 
двісті тисяч 

гривень 00 копійок 
без ПДВ

Всього по КЕКВ 280) 1 2 200 000,00

Кредиторська заборі ованість за попередні роїСИ

1

і
22/

а іі
Ю 317 030,29

" Ш І І І і ї ї - - ш
25.11.2

Вироби конструкційні металеві та їхні 
частини 1

221
І

$2
45233270-2

Нанесег. ня розмітки автомобільних 
стоянок

160 000,00

в тому числі
Облаштування та обслуговування місць паркування, 
стоянок і зупинок тури ітично-екскурсійного 
транспорту відповідниі їй дорожніми знаками та 
розміткою

Сто шістдесят 
тисяч гривень 00 
копійок з ПДВ

73.20.1
Послуги цодо досліджування ринку та 
подібні п зслуги

22 12

199 000,00
79320000-3

Послугиопитування громадської 
думки

в тому числі

Проведення соціологічні їх досліджень туристичних 
потоків до м. Києва

Сто дев’яносто 
дев’ять тисяч 

гривень 00 копійок 
з ПДВ

79.90.1
Просувані [я туризму на ринку та 
інформувЕ ння відвідувачів

22
і

199 000,0079342200-5 Промоційі [і послуги
в тому числі

Проведення Днів Києва з; і кордоном

Сто дев’яносто 
дев’ять тисяч 

гривень 00 копійок 
з ПДВ'

79.12.1 Послуги туристичних операторів

22

і

82

199 000,00

і і

63500000-4

Послуги ту шстичних агентств, 
туристични < операторів і туристичної 
підтримки

в тому числі

Організація рекламно-інфс рмаційних турів для 
представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва

Сто дев’яносто 
дев’ять тисяч 

гривень 00 копійок 
з ПДВ

79.90.3
Послуги що, ю бронювання, інші, 
н.в.і.у

82 |

199 000,0079951000-5 Послуги з ор ганізації семінарів

22|в тому числі
Організація та проведення семінарів, нарад та 
науково-практичних конфе] іенцій з питань розвитку 
туризму в м. Києві із залучє нням вітчизняних та 
іноземних фахівців

Сто дев’яносто 
дев’ять тисяч 

гривень 00 копійок 
з ПДВ



Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для

бюджетних
коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

93.29.2 Послуги розважальні, інші, н.в.і.у

92300000-4 Розважальні послуги
95 000,00

в тому ЧИСЛІ 2282

Організація проведення днів Європи у м. Києві

Дев’яносто п’ять 
тисяч гривень 00 

копійок з ПДВ

Затверджений рішенн зм комітету з конкурсних торгів 
Голова комітету з кон <урсних торгів

Секретар комітету з к знкурсних торгів

червня 2016 р. № 7/2016-рп. 
О. Маміна

л М. Кузьмич

Со / /


