
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 РІК 

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації") 
код за ЄДРПОУ 04633423 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. 
Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій 
- за кодом ДК 016:2010 - 62.02.3 - Послуги з підтримки 

користувачів та з технічної підтримки - за кодом СРУ за ДК 
021:2015 - 72253000-3 (Надання комплексу технічних та 

технологічних послуг щодо забезпечення функціонування 
інформаційних технологій та баз даних) 

2240 253 000,00 (Двісті п'ятдесят три тисячі гривень 00 
копійок) з ПДВ 

Запит 
цінових 

пропозицій 
Березень 

Переможець: 
ТОВ «Центр 

комп'ютерних 
інформаційних 

технологій» 

Послуги щодо друкування, інші - за кодом ДК 016:2010 - 18.12.1 
[Послуги друкарські - за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 79810000-5 

(Підготовка та виробництво інформаційно-презентаційного 
продукту)] 

2210 435 000,00 (Чотириста тридцять п'ять тисяч 
гривень 00 копійок) з ПДВ Відкриті 

торги 
Травень 

Послуги щодо друкування, інші - за кодом ДК 016:2010 - 18.12.1 
[Послуги друкарські - за кодом СРУ за ДК 021:2015-79810000-5 

(Розробка, виготовлення та придбання промоційної рекламно-
інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості 

міста Києва)] 

2282 199 000,00 (Сто дев'яносто дев'ять тисяч гривень 
00 копійок) з ПДВ Відкриті 

торги 
Травень 

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних 
програм - за кодом ДК 016:2010 - 59.11.1 [Виробництво 

інформаційних відеоматеріалів - за кодом СРУ за ДК 021:2015 -
92111260-2 (Виробництво інформаційних відеоматеріалів)] 

2240 80 000,00 (Вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) з 
пдв 

Запит 
цінових 

пропозицій 
Травень 

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних 
програм - за кодом ДК 016:2010 - 59.11.1 [Виробництво рекламних 

відеоматеріалів - за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 92111220-0 
(Виготовлення промо-роликів про м. Київ, в тому числі циклу 

інформаційних сюжетів та документальних фільмів)] 

2282 199 000,00 (Сто дев'яносто дев'ять тисяч гривень 
00 копійок) з ПДВ 

Запит 
цінових 

пропозицій 
Травень 



Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. 
Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих 
виставок - за кодом ДК 016:2010 - 82.30.1 [Послуги з організації 
ярмарок і виставок - за кодом СРУза ДК 021:2015 - 79956000-0 
(Організація та проведення міжнародних заходів з економічних та 

інвестиційних питань в м. Києві та за кордоном)] 

2240 2 083 000,00 (Два мільйони вісімдесят три тисячі 
гривень 00 копійок) з ПДВ Відкриті 

торги 
Травень 

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих 
виставок - за кодом ДК 016:2010 - 82.30.1 [Послуги з організації 
ярмарок і виставок - за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 79956000-0 

(Розвиток виставкової діяльності в місті Києві та участь в 
міжнародних виставкових заходах за кордоном з проведенням 

промокампаній, у тому числі: міжнародних та національних 
туристичних виставках, салонах та ярмарках, а саме - участь м. Києва 

в міжнародній туристичній виставці СОТТМ - м. Пекін, Китай )] 

2282 181 000,00 (Сто вісімдесят одна тисяча гривень 00 
копійок) з ПДВ 

Переговори 
а процедура 

закупівлі 

Березень 
Переможець: 
ТОВ «Група 

компаній 
«Сантіно» 

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих 
виставок - за кодом ДК 016:2010 - 82.30.1 [Послуги з організації 
ярмарок і виставок - за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 79956000-0 

(Розвиток виставкової діяльності в місті Києві та участь в 
міжнародних виставкових заходах за кордоном з проведенням 

промокампаній, у тому числі: міжнародних та національних 
туристичних виставках, салонах та ярмарках а саме - участь м. Києва 

в міжнародній туристичній виставці ІМЕХ - м. Франкфурт, ФНР)] 

2282 18 000,00 (Вісімнадцять тисяч гривень 00 
копійок) з ПДВ Відкриті 

торги 

Травень 

Послуги рекламних агенств - за кодом ДК 016:2010 -
73.11.1 [Послуги з проведення рекламних кампаній - за кодом СРУ за 

ДК 021:2015 - 79341400-0 (Організація рекламних туристичних 
можливостей м. Києва в засобах масової інформації та на зовнішніх 

носіях)] 

2282 314 200,00 (Триста чотирнадцять тисяч двісті 
гривень 00 копійок) з ПДВ 

Запит 
цінових 

пропозицій 
Травень 

Послуги консультаційні щодо господарської діяльності, інші - за 
кодом ДК 016:2010 - 70.22.3 [Послуги з надання фінансових 
консультацій - за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 66171000-9 

(Послуги з підготовки річного звіту м. Києва за 2015 рік - незалежної 
Консолідованої інформації спеціального призначення за 2015 рік)] 

2240 2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 копійок) з 
ПДВ 

/ [. , 1 V" ' 
і 1 н 

Відкриті 
торги 

Квітень 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «28» квітня 2016 р. № 5/2016-рп 
Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

О. Маміна 

М. Кузьмич 


