
Предмет закупівлі Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі

Процедура                 

закупівлі 

Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі 

Примітка

1 2 3 4 5 6

81.29.1 ДК 016-2010 Послуги щодо очищування, інші                             

(Утримання дорожньо-мостового господарства)

2240 3147000                                    

(три мільйони сто сорок сім тисяч 

грн 00 коп,                                            

у т.ч. ПДВ-524500)

відкриті торги грудень 2014

81.29.1 ДК 016-2010 Послуги щодо очищування, інші   (Прибирання 

території міста вручну двірниками)

2240 1300000                                          

(один мільйон триста                      

тисяч грн 00 коп.,                           

у т.ч. ПДВ 216666,66)   

відкриті торги грудень 2014

81.29.1 ДК 016-2010 Послуги щодо очищування, інші                               

(Вивіз сміття з урн)

2240 300000                                               

(триста тисяч грн. 00 коп                                    

у т.ч. ПДВ - 50000) 

відкриті торги грудень 2014

81.29.1 ДК 016-2010 Послуги щодо очищування, інші                                               

(Спилювання дерев)

2240 300000                                               

(триста тисяч грн. 00 коп                                    

у т.ч. ПДВ - 50000) 

відкриті торги січень 2015

81.30.1 ДК 016-2010  Послуги щодо благоустрою території 

(Утримання та обслуговування зеленого господарства )

2240 500000                                          

(п"ятсот тисяч грн 00 коп.,            

у т.ч., ПДВ- 83333,33)

відкриті торги січень 2015

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на  2015 рік         (зі змінами)

(найменування замовника)
 

                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                         Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

                        15 вересня 2014 року N 1106

Управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області ,  код 23045927



81.10.1 ДК 016-2010  Послуги допоміжні комбіновані щодо різних 

обєктів  (Поточний ремонт вуличного освітлення)

2240 300000                                               

(триста тисяч грн. 00 коп                                    

у т.ч. ПДВ - 50000) 

відкриті торги грудень 2014

81.10.1 ДК 016-2010  Послуги допоміжні комбіновані щодо різних 

об`єктів  (Технічне обслуговування  систем вуличного освітлення)

2240 600000                                                 

(шістсот  тисяч грн. 00 коп ,                               

у т.ч. ПДВ - 100000)

відкриті торги грудень 2014

81.10.1 ДК 016-2010  Послуги допоміжні комбіновані щодо різних 

об`єктів (Підготування міста до свят)

2240 400000                                                  

(чотириста тисяч грн. 00 коп ,                             

у т.ч. ПДВ - 66666,66)

відкриті торги січень 2015

35.11.1 ДК 016-2010  Енергія електрична                                             

(Електроенергія вуличного освітлення)

2273 500000                                          

(п'ятсот тисяч грн. 00 коп ,                          

у т.ч.ПДВ - 83333,33 грн.)

Переговорна 

процедура
січень 2015

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  Поточний ремонт доріг та тротуарів міста 2240 2 000 000                                                 

(два мільйони  грн., 00 коп.                  

у т.ч.ПДВ - 333333,33 грн)

відкриті торги січень 2015

Секретар комітету з конкурсних торгів:   _________________________  Боровик О.В.

Затверджений  рішенням комітету з конкурсних торгів    від  _____________

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник начальника управління ЖКГ:  _______________________________ Колесников А.Ю.    


