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

Коди та назви відповідних
Код КЕКВ (для
класифікаторів предмета
бюджетних коштів)
закупівлі (за наявності)

1
Природний газ
Електрична енергія

Теплова енергія
Марки поштові

Персональні комп’ютери та сканери

ДК 021:2015 - 09310000-5
Електрична енергія
ДК 021:2015 - 09320000-8
Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція
ДК 021: 2015-22410000-7
Марки
код ДК 021:201530230000-0 Комп’ютерне
обладнання

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

Примітки

5

6

Процедура
закупівлі

3
850000.00 гри. (вісімсот п'ятдесят
тисяч гривень 00 коп)

4
переговорна
процедура

2273

2500000.00 грн. (два мільйони
п'ятсот тисяч гривень 00 коп.)

переговорна
процедура

березень 2017 рік

2271

800000,00 грн. (вісімсот тисяч
гривень 00 коп)

переговорна
процедура

квітень 2017 рік

2210

2000000,00 грн. (два мільйони
гривень 00 коп.)

переговорна
процедура

березень 2017 рік

2210

2650000,00 грн. (два мільйони
шістсот п ’ятдесят тисяч гривень
00 коп.)

відкриті торги

травень 2017 рік

2
ДК 021:2015-09120000-6
Газове паливо

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

Очікувана вартість предмета
закупівлі

2274

2240

” 0 0 0 0 0 .0 0 грн і сім сот тисяч
гр и в е н ь 00 коп.

з і-к г ;-::

квітень 2017 рік

ергу.

і

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

2240 '

Послуги зв’язку Інтернетом
проводовими мережами

ДК 021:2015- 72410000-^
Послуги провайдерів

2240

Послуги щодо користування
автоматизованою системою
виконавчого провадження

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

2240

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

переговорна
процедура

травень 2017 рік

П і л ь г о в і ■'лпр'Онг м а й к а

ДК 021:2015-79710000-4
Охоронні послуги

2240

398941,00 грн. (триста дев’яносто
вісім тисяч дев’ятсот сорок одна
гривняДОдсоаД
--- ---

переговорна
процедура

квітень 2017 рік

Послуги телефонного зв'язку та
передачі даних

n$4~<.j5 j

.

Затьсгджендй рішенням Тендерною комітету від 27.02.2017 №3-1
Зміни,

зі

::ро:о:<о.:ом Тендерного комітету від 21.03.2017 №6.

Зміни,

зі

протоколом Тендерного комітету від 11.04.2017 №10-2.

:

Я Т

гг

Ь' - ГИзЄ1”

419200.06 грн. (чотириста
дев'ятнадцять тисяч двісті
гривень 00 коп.)

переговорна

процедура

Зміни, за^йротакддвм іТендерною комітету від 24.05.2017 №30.

Зміни, з і протоколом Тендерного комітету від 19.04.2017 №13.
Зм:н ;і. за протоколом Тендерного комітету від 11.05.2017 №20.

Голова Тендерного комітету
Секретар Тендерного комітету

хв::ен ь

Ю.Г. Чер.іиниев
Н.А. Некрн лова
ті". -:.‘ -;.р :гг

... •

2 г і" рік

