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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2017 рік
Головного територіального управління юстиції в Одеській області (код ЄДРПОУ 34929741)

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди та назви відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

1

ЛР

Код КЕКВ (для
бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

Примітки

2

3

4

5

6

переговорна
процедура

квітень 2017 рік

Природний газ

ДК 021:2015-09120000-6
Газове паливо

2274

915000,00 гри. (дев'ятсот
п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп)

Бензин та дизельне паливо

ДК 021:2015 -09130000-9
Нафта і дистиляти

2210

400800.00 грн. (чотириста тисяч
вісімсот гривень 00 коп.)

відкриті торги

листопад 2017 рік

Електричн" енергія

ДК 021:2015 -09310000-5
Електрична енергія

2273

2500000.00 грн. (два мільйони
п’ятсот тисяч гривень 00 КСЇ' }

переговорна
процедура

березень 2017 рік

плитова енергія

ДК 021:2015 -09320000-8
Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція

2271

366578,67 грн. (триста шістдесят
шість тисяч п'ятсот сімдесят вісім
гривень 67 коп)

переговорна
процедура

квітень 2017 рік

Марки поштові

ДК 021: 2015-22410000-7
Марки

2210

2000000,00 і рн. (два мільйони
гривень 00 коп.)

переговорна
процедура

березень 2017 рік

Папір та канцелярське приладдя

ДК 021:2015 - 30190000-7
офісне устаткування та
приладдя різне

2210

600000,00 грн. (шістьсот тисяч
гривень 00 коп.)

відкриті торги

листопад 2017 рік

Системні блоки та сканери

ДК 021:2015 -30210000-4
машини для обробки даних
(апаратна частина)

3110
2210

2100000,00 грн. (два мільйони сто
тисяч гривень 00 коп.)

відкриті торги

серпень 2017

Монітори

ДК 021:2015-30230000-0
комп'ютерне обладнання

2 210

290000,00 грн. (двісті дев'яносто
тисяч гривень 00 коп.)

відкриті торги

жов тень 2017

Технічне обслуговування копіювально- ДК 021:2015 -50310000-1
розмножувальної техніки, заправка та Технічне обслуговування і
регенерація картриджів
ремонт офісної техніки

2240

700000.00 грн (сімсот тисяч
гривень 00 коп.)

відкриті торги

квітень 2017 рік

ДК 021:2015-64210000-1
Послуги телефонного
зв’язку та передачі даних

2240

684705,00 грн. (шістсот
вісімдесят чотири тисячі сімсот
п’ять гривень 00 коп.)

переговорна
процедура

квітень 2017 рік

Послуги телефонного зв'язку та
передачі даних

,

Послуги зв’язку Інтернетом
проводовими мережами

ДК 021:2015-72410000-7
Послуги провайдерів

2240

Послуги щодо користування
автоматизованою системою
виконавчого провадження

ДК 021:2015-72320000-4
Послуги, пов’язані з
базами даних

2240

Пультова охорона майна

ДК 021:2015-79710000-4
Охоронні послуги

2240

419200,00 грн. (чотириста
дев’ятнадцять тисяч двісті
гривень 00 коп.)

переговорна
процедура

квітень 2017 рік

989000,00 (дев’ятсот вісімдесят
дев’ять тисяч гривень 00 коп.)

переговорна
процедура

травень 2017 рік

398941,00 грн. (триста дев’яносто
вісім тисяч дев’ятсот сорок одна
гривня 00 коп.)

переговорна
процедура

квітень 2017 рік

Затверджений рішенням Тендерного комітету від 27.02.2017 №3-1

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 24.05.2017 №30.

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 21.03.2017 №6.

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 04.08.2017 №38

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 11.04.2017 №10-2.

Зміни, за протоколомЛ-ендавнеко комітету від 12.09.2017 №43
ю Су
.
Зміни, за прото;
Г........
^ ^ ^ г ^ і &' ^ т е т у від 03.10.2017 №46
%т$>шт^iffy від 17.10.2017 №50
Зміни, за

З міну

протоколом Тендерного комітету від 19.04.2017 № '"

Зміни, за протоколом Тендерного комітету від 11.05.2017 №20.

Голова Тендерного комітету
Секретар Тендерного комітету

кии
илова

