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Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

1

2

4

5

6

2282

371 404,80 грн.(триста сімдесят
одна тисяча чотириста чотири
гривні 80 коп.), в т.ч. ПДВ

Розподіляння газоподібного палива
трубопроводами
код ДК 021:2015 код 65210000-8 «Розподіл
газу»
Централізоване водопостачання
код ДК 021:2015 код 65110000-7 «Розподіл
води»
Централізоване водовідведення
код ДК 021:2015 код 90430000-0 «Послуги з
відведення стічних вод»
Постачання пари та гарячої води
код ДК 021:2015 код 09320000-8 «Пара,
гаряча вода та пов’язана продукція»
Енергія електрична
код ДК 021:2015 код 09310000-5
«Електрична енергія»

Підрозділ/и
(особа/и), яких
планується
Примітки
залучити до
підготовки
документації
7

8

Переговорна
процедура І квартал 2019 р.
закупівлі

АГВ, ПФВ

Потреба
на 2019 р.

585 667,00 грн. (п’ятсот вісімдесят Переговорна
п’ять тисяч шістсот шістдесят сім процедура І квартал 2019 р.
гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ
закупівлі

АГВ, ПФВ

Потреба
на 2019 р.

Переговорна
процедура І квартал 2019 р.
закупівлі

АГВ, ПФВ

Потреба
на 2019 р.

2282

6 043 230,50 грн. (шість мільйонів Переговорна
сорок три тисячі двісті тридцять процедура І квартал 2019 р.
гривень 50 коп. ), в т.ч. ПДВ
закупівлі

АГВ, ПФВ

Потреба
на 2019 р.

2282

4 185 525,00 грн. (чотири мільйони
Переговорна
сто вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот
процедура І квартал 2019 р.
двадцять п’ять гривень 00 коп.), в
закупівлі
т.ч. ПДВ

АГВ, ПФВ

Потреба
на 2019 р.

2282

2282

697 970,00 грн. (шістсот
дев’яносто сім тисяч дев’ятсот
сімдесят гривень 00 коп.), в т.ч.
ПДВ

Офісне устаткування та приладдя різне
(папір офсетний №1,першого сорту (за ГОСТ
9094-89), 70 г/м²; папір офсетний
№1,першого сорту (за ГОСТ 9094-89), 80
г/м²; папір офісний формат А4, упакований в
пачках по 500 листів; папір офісний формат
А3, упакований в пачках по 500 листів;
картон креслярський (ватман), або папір
офсетний; папір спеціальний (кольоровий)
формат А3, упакований в пачках по 250 (160
г/м²) або 500 (80 г/м²) листів; картон
палітурний марки А, щільністю 1600г/м²;
матеріал палітурний на паперовій основі, 80
г/м², висота рул.860 мм; папір самоклеючий
глянцевий для струменевого друку 130г/м²,
ф.А4 упак.100 л.; папір для факсу)
код ДК 021:2015 код 30190000-7 «Офісне
устаткування та приладдя різне»

2282

290 000, 00 грн. (двісті дев’яносто
тисяч гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ

Відкриті
торги

ІI квартал 2019 р.

ВМ, ПФВ

Потреба
на 2019 р.

Інвентар для фітнесу
(лавка регульована, лавка для пауерліфтингу,
лавка для жиму під кутом вверх, зворотна
гіперекстензія, гіперекстензія регульована,
GHD, стійка для присідань, підставка для
гантелей 8 пар, Т-подібна тяга з упором на
груди, жим під кутом вверх, жим ногами,
машина Сміта з противагою, розгинач стегна,
згинач стегна в положенні лежачи, тренажер
для привідних-відвідних м’язів стегна
(комбінований), комбінований станок з
розвантаженням, груди-задні дельти, блокова
рамка з регульованою висотою блоку, блок
для м’язів спини комбінований, набір
гантелей від 1 кг до 10 кг з підставкою, набір
гантелей професійних (комплект), шведська

2282

520 000,00 грн. (п’ятсот двадцять
тисяч гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ

Відкриті
торги

ІI квартал 2019 р.

ВМ, ПФВ,
КТІМФВ,
ЛМПД

Потреба
на 2019 р.

стінка з перекладиною та навісом для пресу,
бігова доріжка, орбітрек, велотренажер, гриф
штанги для крос фіту чоловічий, гриф штанги
для крос фіту жіночий, бамперні диски для
крос фіту 5 кг, бамперні диски для крос фіту
10 кг, бамперні диски для крос фіту 15 кг,
ручка для верхньої тяги, пряма ручка для
тяги, ручка для нижньої тяги, ручка канатна,
ручка для нижньої тяги, ручка закрита)
код ДК 021:2015 код 37440000-4 «Інвентар
для фітнесу»
Фотографічне обладнання
(проектор мультимедійний, екран
проекційний)
код ДК 021:2015 код 38650000-6
«Фотографічне обладнання»

2282

210 000,00 грн. (двісті десять
тисяч гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ

Відкриті
торги

ІI квартал 2019 р. ВМ, ПФВ, ІКЦ

Потреба
на 2019 р.

Комп’ютерне обладнання
(багатофункційний пристрій, принтер,
монітор, SSD накопичувач, HDD
накопичувач (1), HDD накопичувач (2))
код ДК 021:2015 код 30230000-0
«Комп’ютерне обладнання»

2282

215 000,00 грн. (двісті п’ятнадцять
тисяч гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ

Відкриті
торги

ІI квартал 2019 р. ВМ, ПФВ, ІКЦ

Потреба
на 2019 р.

