
Форма затверджена
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

15 .09.2014  № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік (зі змінами) 
Апеляційний суд міста Києва, 02894757

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі
Код КЕКВ 

(для бюджет
них коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний 
початок проведення Примітки 
процедури закупівлі

Енергія електрична -  код згідно ДК 016-2010 -  35.11.1 [Електрична енергія 
за кодом СРУ ДК 021:2015 -  09310000-5 (електрична енергія)]

Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних по
слуг -  код згідно ДК 016-2010 -  53.10.1 [Поштові послуги з доставки письмової 
кореспонденції -  за кодом СРУ ДК 021:2015 -  64112000-4 (поштові послуги з 
доставки письмової кореспонденції)]

Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів -  код згідно ДК 016- 
2010 -  81.10.1 [Послуги з ремонту і технічного обслуговування будівельних 
конструкцій -  за кодом СРУ ДК 021:2015 -  50700000-2 (послуги щодо загаль
ного технічного, експлуатаційно-господарського обслуговування адмініст
ративної будівлі Апеляційного суду міста Києва та утримання у належному 
стані інженерних мереж електро -, тепло-, водопостачання, а також забезпе
чення належного функціонування внутрішнього обладнання адміністрати
вної будівлі, утримання в чистоті та належному стані приміщень Апеляцій
ного суду міста Києва та прибудинкової території)]

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані -  код згідно ДК 016- 
2010 -  06.20.1 [Природний газ -  за кодом СРУ ДК 021:2015 -  09123000-7 (при
родний газ)]

2273

2240

2240

2274

З 117100,00
(три мільйони сто сімнад
цять тисяч сто гривень 00 

копійок) грн. із ПДВ

1 600 000,00
(один мільйон шістсот ти

сяч гривень 00 копійок) 
грн. із ПДВ

13 000 000,00
(тринадцять мільйонів 

гривень 00 копійок) грн. із 
ПДВ

З 117100,00
(три мільйони сто сімнад
цять тисяч сто гривень 00 

копійок) грн. із ПДВ

переговорна; 
процедура 
закупівлі

переговорна
процедура
закупівлі

переговорна
процедура
закупівлі

переговорна
процедура
закупівлі

лютии

лютии

квітень-травень

травень



Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів -  код згідно ДК 016- 
2010 -  81.10.1 [Послуги з ремонту і технічного обслуговування будівельних 
конструкцій -  за кодом СРУ ДК 021:2015 -  50700000-2 (послуги щодо заг аль
ного  технічного, експлуатаційно-господарського обслуговування адмініст
ративної будівлі Апеляційного суду міста Києва та утримання у належному 
стані інженерних мереж електро -, тепло-, водопостачання, а також забезпе
чення належного функціонування внутрішнього обладнання адміністрати
вної будівлі, утримання в чистоті та належному стані приміщень Апеляцій
ного суду міста Києва та прибудинкової території)]

2240

1 800 000,00
ні мільйон вісімсот 

тисяч гривень 00 копійок) 
грн. із ПДВ

переговорна
процедура
закупівлі

липень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26 липня 2016 року №14 

Голова комітету з конкурсних торгів

Тм. п.
Секретар комітету з конкурсних торгів

, ....

О.М. Радченко
(ініціали та прізвище)

Д.Я. Орлюк
(ініціали та прізвище)


