РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2019 рік
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У МІСТІ КРАМАТОРСЬКУ (код за ЄДРПОУ 42331094)

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди та назви відповідних класифікаторів предмета
закцпівлі (за наявності)
1

Постачання теплової енергії для
Територіального управління Державного
бюро розслідувань, розташованого у місті
Краматорську в орендованому приміщенні
за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Героїв України, буд. 21.
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)
2

Розмір бюджетного
призначення за
кошторисом або
очікувана вартість
предмета закупівлі
3

196000 грн. (сто
дев"яносто шість тисяч
грн. 00 коп.)
2,271

Послуги з водопостачання та
водовідведення для Територіального
управління Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Краматорську в
орендованому приміщенні за адресою:
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв
України, буд. 21

12000 грн. (дванадцять
тисяч грн. 00 коп.)

65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги

2,272

Послуги фізичної охорони приміщення,
розташованого за адресою: Донецька обл.,
м. Краматорськ, вул. Героїв України, буд. 21

79710000-4 Охоронні послуги

2,240

Технічне обслуговування і ремонт
копіювально-розмножувальної техніки

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

2,240

Послуга доступу до мережі Інтернет

72410000-7 Послуги провайдерів

2,240

Марки

22410000-7 Марки

2,210

Офісне устаткування та приладдя різне

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

2,210

Приладдя до аудіо- та відеообладнання

32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання

2,210

Процедура
закупівлі
4

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Звіт про
укладений
договір

січень 2019 року

без
використання
електронної
системи

січень 2019 року

146000 грн. (сто сорок Звіт про
шість тисяч грн. 00 коп.) укладений
договір
Звіт про
120000 грн. (сто двадцять
укладений
тисяч грн. 00 коп.)
договір
Звіт про
57600 грн. (п"ятдесят сім
укладений
тисяч шістсот грн. 00 коп.)
договір
Звіт про
150000 грн. (сто
п"ятдесят тисяч грн. 00 укладений
договір
коп.)
без
104500 грн. (сто чотири
використання
тисячі п"ятсот грн. 00
електронної
коп.)
системи
без
використання
50000 грн. (п"ятдесят
електронної
тисяч грн. 00 коп.)
системи

січень 2019 року

січень 2019 року

січень 2019 року

січень 2019 року

лютий 2019 року

березень 2019 року

Примітки
6

Столи, серванти, письмові столи та книжкові 39120000-9 Столи, серванти, письмові столи та книжкові
шафи
шафи

2,210

Офісні меблі

39130000-2 Офісні меблі

2,210

Сидіння, стільці та супутні вироби і частини
до них

39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до
них

2,210

Столи, серванти, письмові столи та книжкові 39120000-9 Столи, серванти, письмові столи та книжкові
шафи
шафи

2,210

Спеціальний робочий одяг

18130000-9 Спеціальний робочий одяг

2,210

Питна вода

41110000-3 Питна вода

2,210

Елементи електричних систем

31220000-4 Елементи електричних схем

2,210

Поліцейські послуги

75240000-0 Послуги із забезпечення громадської безпеки,
охорони правопорядку та громадського порядку

2,240

66510000-8 Страхові послуги

2,240

Страхові послуги

без
використання
електронної
системи
без
90000 грн. (дев"яносто використання
електронної
тисяч грн. 00 коп.)
системи
без
використання
60000 грн. (шістдесят
електронної
тисяч грн. 00 коп.)
системи
без
105000 грн. (сто п"ять використання
електронної
тисяч грн. 00 коп.)
системи
без
199000 грн. (сто
використання
дев"яносто дев"ять тисяч
електронної
грн. 00 коп.)
системи
без
15000 грн. (п"ятнадцять використання
електронної
тисяч грн. 00 коп.)
системи
без
15000 грн. (п"ятнадцять використання
електронної
тисяч грн. 00 коп.)
системи
1100000 грн. (один
мільйон сто тисяч грн. 00 Переговорна
процедура
коп.)
без
використання
25000 грн. (двадцять
п"ять тисяч грн. 00 коп.) електронної
системи
без
використання
1,2 грн. (одна грн. 20 коп.)
електронної
системи
Звіт про
80000 грн. (вісімдесят
укладений
тисяч грн. 00 коп.)
договір
1095000 грн. (один
мільйон дев"яносто п"ять Переговорна
процедура
тисяч грн.00 коп.)
без
використання
15000 (п"ятднадцять
електронної
тисяч грн. 00 коп.)
системи
30000 грн. (тридцять
тисяч грн. 00 коп.)

Оренда нерухомого майна, що належить до 70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу
державної власності
нежитлової нерухомості

2,240

Офісне устаткування та приладдя різне

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

2,210

Поліцейські послуги

75240000-0 Послуги із забезпечення громадської безпеки,
охорони правопорядку та громадського порядку

2,240

Будівельні товари

44420000-0 Будівельні товари

2,210

лютий 2019 року

лютий 2019 року

лютий 2019 року

березень 2019 року

лютий 2019 року

лютий 2019 року

березень 2019 року

березень 2019 року

лютий 2019 року

березень 2019 року

лютий 2019 року

березень 2019 року

березень 2019 року

Столи, серванти, письмові столи та книжкові 39120000-9 Столи, серванти, письмові столи та книжкові
шафи
шафи
Спеціальний зв’язок (приймання до
пересилання кореспонденції з обмеженим
доступом), фельдєгерський зв’язок

без
32000 грн. (тридцять дві використання
електронної
тисячі грн. 00 коп.)
системи
2,210
100000 грн. (сто тисяч
грн. 00 коп.)

64120000-3 Кур’єрські послуги

Сейфи для документів, шафи металеві архівні 44420000-0 Будівельні товари
Послуги зі встановлення електричного
обладнання (монтаж та підключення до
51110000-6 Послуги зі встановлення електричного
електричної мережі кондиціонерів)
обладнання

2,240

2,210

2,240

Послуги з поточного ремонту
адміністративної будівлі, переданої в
оренду, розташованої за адресою: Донецька
обл., м. Краматорськ, вул. Героїв України,
буд. 21 (перший, другий поверх)
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

2,240

Сидіння, стільці та супутні вироби і частини
до них

39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до
них

2,210

Електричні побутові прилади

39710000-2 Електричні побутові прилади

2,210

Послуги лікувальних закладів та супутні
послуги

85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги

2,240

Машини для обробки даних (апаратна
частина)

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина)

3,110

Поводження з побутовими відходами

90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі
сміттям

2275

22000000-0 Друкована та супутня продукція

2210

39710000-2 Електричні побутові прилади

2210

Поліграфічна продукція - журнали

Електричні побутові прилади

30000 грн. (тридцять
тисяч грн. 00 коп.)
50000 грн. (п"ятдесят
тисяч грн. 00 коп.)

Звіт про
укладений
договір
Звіт про
укладений
договір
Звіт про
укладений
договір

199000 грн. (сто
дев"яносто дев"ять тисяч
Звіт про
грн. 00 коп.)
укладений
договір
62250 грн. (шістдесят дві Звіт про
тисячі двісті п"ятдесят укладений
договір
грн. 00 коп.)
без
5900 грн. (п"ять тисяч використання
дев"ятсот грн. 00 коп. ) електронної
системи
без
30210 грн. (тридцять
використання
тисяч двісті десять грн. 00
електронної
коп.)
системи
відкриті торги з
888800грн. (вісімсот
публікацією
вісімдесят вісім тисяч
англійською
вісімсот грн. 00 коп.)
мовою
без
2200 грн. (дві тисячі двісті використання
електронної
грн. 00 коп.)
системи
без
1528 грн. (одна тисяча
використання
п"ятсот двадцять вісім
електронної
грн. 00 коп.)
системи
без
7000 грн. (сім тисяч грн. використання
електронної
00 коп.)
системи

березень 2019 року

квітень 2019

травень 2019 року

травень 2019 року

квітень 2019

травень 2019 року

травень 2019 року

травень 2019 року

квітень 2019

березень 2019

березень 2019

квітень 2019 року

медичне обстеження
водіїв при виїзді з
гаражу

Передплата та доставка періодичних
друкованих видань

64110000-0 Поштові послуги

Участь у семінарі

80520000-5 Навчальні засоби

без
5387,45 грн. (п"ять тисяч
використання
триста вісімдесят сім грн.
електронної
45 коп.)
системи
2210
без
1000 грн. (одна тисяча використання
електронної
грн. 00 коп.)
системи
2240

Послуги з прибирання приміщень
Територіального управління Державного
бюро розслідувань, розташованого у місті
Краматорську, що знаходиться за адресою
м.Краматорськ, вул.Героїв України,21

90910000-9 Послуги з прибирання

2240

Хімічна продукція різна

24960000-1 Хімічна продукція різна

2210

Послуги з професійної підготовки спеціалістів 80510000-2 Послуги з професійної підготовки спеціалістів

2240

Телекомунікаційне обладнання та приладдя 32500000-8 Телекомунікаційне обладнання та приладдя

2240

Нафта і дистиляти

09130000-9 Нафта і дистиляти

2210

Рекламні матеріали, каталоги товарів та
посібники

22460000-2 Рекламні матеріали, каталоги товарів та
посібники

2210

Товари спеціального призначення

44420000-0 Будівельні товари

2210

Мішок джутовий

18930000-7 Мішки та пакети

2210

Офісні меблі

39130000-2 Офісні меблі

2210

Офісне устаткування

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

2210

198520,27 грн. (сто
дев"яносто вісім тисяч
п"ятсот двадцять грн. 27 звіт про
укладений
коп.)
договір
без
використання
400 грн. (чотириста
електронної
грн.00 коп.)
системи
без
984 грн. (дев"ятсот
використання
вісімдесят чотири грн. 00
електронної
коп.)
системи
без
16074 грн. (шістнадцять
використання
тисяч сімдесят чотири
електронної
грн. 00 коп.)
системи
звіт про
199000 грн. (сто
дев"яносто дев"ять тисяч укладений
договір
грн. 00 коп.)
без
4 180 грн. (чотири тисячі використання
сто вісімдесят грн.00коп.) електронної
системи
без
14 520 грн.(чотирнадцять
використання
тисяч п"ятсот двадцять
електронної
грн. 00 коп.)
системи
без
900 грн.(дев"ятсот грн. 00 використання
електронної
коп.)
системи
без
2 840 грн.(дві тисячі
використання
вісімсот сорок грн. 00
електронної
коп.)
системи
без
545 грн. (п"ятсот сорок використання
електронної
п"ять грн.00коп.)
системи

квітень 2019 року

травень 2019 року

травень 2019 року

травень 2019 року

травень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини
високого тиску

2210

30100000-0 Офісні техніка, устаткування та приладдя, крім
комп’ютерів, принтерів та меблів

2210

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування
мототранспортних засобів і супутнього обладнання

2240

48300000-1 Пакети програмного забезпечення для роботи з
документами, графікою, зображеннями, планування часу та
офісного програмного забезпечення

2240

30100000-0 Офісні техніка, устаткування та приладдя, крім
комп’ютерів, принтерів та меблів

2210

Апаратура для запису та відтворення аудіота відеоматеріалів.

32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо- та
відеоматеріалу

2210

Інформаційне обладнання

32580000-2 Інформаційне обладнання

2210

Офісне устаткування та приладдя різне

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

2210

Кухонне приладдя, товари для дому та
господарства

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та
господарства і приладдя для закладів громадського
харчування КЕКВ:

2210

Офісні меблі

39130000-2 Офісні меблі

2210

Ящик для зберігання

Офісна техніка
Послуги з ремонту і технічного
обслуговування мототранспортних засобів і
супутнього обладнання
Пакети програмного забезпечення для
роботи з документами, графікою,
зображеннями, планування часу та офісного
програмного забезпечення
Офісні техніка, устаткування та приладдя,
крім комп"ютерів, принтерів та меблів.

Столи, серванти, письмові столи та книжкові 39120000-9 Столи, серванти, письмові столи та книжкові
шафи
шафи

2210

Офісні техніка, устаткування та приладдя,
крім комп"ютерів, принтерів та меблів

30100000-0 Офісні техніка, устаткування та приладдя, крім
комп’ютерів, принтерів та меблів

2210

Офісне устаткування та приладдя різне

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

2210

без
1 245 грн.(одна тисяча
використання
двісті сорок п"ять грн. 00
електронної
коп.)
системи
без
15 829,98
грн.(п"ятнадцять тисяч використання
вісімсот двадцять дев"ять електронної
системи
грн. 98 коп.)
звіт про
199000 грн. (сто
дев"яносто дев"ять тисяч укладений
договір
грн. 00 коп.)
без
17 330,94 грн.
використання
(сімнадцять тисяч триста
електронної
тридцять грн.94 коп.)
системи
без
4 957,02 грн.(чотири
використання
тисячі дев"ятсот
електронної
п"ятдесят сім грн.02 коп.)
системи
без
28 596 грн.(двадцять
використання
вісім тисяч п"ятсот
дев"яносто шість грн. 00 електронної
системи
коп.)
без
10 800 грн.(десять тисяч використання
електронної
вісімсот грн.00 коп.)
системи
без
16 936,41
грн.(шістнадцять тисяч використання
дев"ятсот тридцять шість електронної
системи
грн. 41 коп.)
без
6 922,27 грн.(шість тисяч
використання
дев"ятсот двадцять дві
електронної
грн. 27 коп.)
системи
44 955 грн. (сорок чотири без
використання
тисячі дев"ятсот
п"ятдесят п"ять грн.00 електронної
системи
коп.)
Звіт про
166 050 грн.(сто
укладений
шістдесят шість тисяч
п"ятдесят грн.00 коп.) договір
без
7 375,20 грн.(сім тисяч
використання
триста сімдесят п"ять
електронної
грн.20 грн.
системи
Звіт про
2 840 грн.(дві тисячі
укладений
вісімсот сорок грн.00коп.)
договір

червень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

квітень 2019 року

червень 2019 року

червень 2019 року

Паперові чи картонні реєстраційні журнали, 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали,
бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші
та інші паперові канцелярські вироби
паперові канцелярські вироби

2210

Прокат вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів

60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів

2240

Офісне устаткування та приладдя різне

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

2210

Системи та пристрої нагляду та охорони

35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони

2210

Вертикальні жалюзі

39515440-1 Вертикальні жалюзі

2210

Телекомунікаційні послуги

64200000-8 Телекомунікаційні послуги

2240

Утилізація/видалення сміття та поводження
із сміттям

90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі
сміттям

2240

Офісне устаткування та приладдя різне папір канцелярський (державний бюджет)

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

2210

Телекомунікаційні послуги (державний
бюджет)

64200000-8 Телекомунікаційні послуги

2240

Дослідницькі послуги (державний бюджет)

73110000-6 Дослідницькі послуги

2240

Системи керування, контролю, зв"язку та
комп"ютерні системи (державний бюджет)

35710000-4 Системи керування, контролю, зв’язку та
комп’ютерні системи

3110

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина)

3110

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та
господарства і приладдя для закладів громадського
харчування

2210

Машини для обробки даних(апаратна
частина-ноутбуки, (державний бюджет)
Кухонне приладдя, товари для дому та
господарства і приладдя для закладів
громадського харчування (державний
бюджет)

без
1 607,80 грн.(одна тисяча використання
шістсот сім грн.80коп.) електронної
системи
без
5 000 грн. (п"ять тисяч використання
електронної
грн. 00 коп.)
системи
Звіт про
480 грн.(чотириста
укладений
вісімдесят грн.00 коп.)
договір
без
23 800 грн. (двадцять три
використання
тисячі вісімсот грн. 00
електронної
коп.)
системи
без
30 624 грн. (тридцять
використання
тисяч шістсот двадцять
електронної
чотири грн. 00 коп.)
системи
без
800 грн.(высымсот грн.00 використання
електронної
коп.)
системи
без
13 360,39 грн.
використання
(тринадцять тисяч триста
електронної
шістдесят грн. 39 коп.)
системи
255000 грн. (двісті
п"ятдесят п"ять тисяч грн.
Відкриті торги
00 коп.)
47 390 грн. (сорок сім Звіт про
тисяч триста дев"яносто укладений
договір
грн.00 коп.)
без
1 752 грн.(одна тисяча
використання
сімсот п"ятдесят дві грн.
електронної
00 коп.)
системи
58 221,84 грн. (п"ятдесят
Звіт про
вісім тисяч двісті
двадцять одна грн.84 укладений
договір
коп.)
1 200 000 грн.(один
мільйон двісті тисяч
Відкриті торги
грн.00 коп.)
без
16 917,80 грн.
використання
(шістнадцять тисяч
дев"ятсот сімнадцять грн. електронної
системи
80 коп. )

липень 2019 року

липень 2019 року

липень 2019 року

липень 2019 року

липень 2019 року

липень 2019 року

липень 2019 року

серпень 2019 року

серпень 2019 року

серпень 2019 року

серпень 2019 року

вересень 2019 року

серпень 2019 року

Будівельні матеріали (державний бюджет)
Послуги з ремонту, технічного
обслуговування траснпортних засобів і
супутнього обладнання та супутні послуги
(державний бюджет)

Пакети антивірусного програмного
забезпечення (державний бюджет)
Послуги, пов"язані із системами та
підтримкою (державний бюджет)

Послуги з професійної підготовки
спеціалістів(кошти державного бюджету)
Пакети програмного забезпечення для
забезпечення безпеки(кошти державного
бюджету)

44420000-0 Будівельні товари
50100000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування
транспортних засобів і супутнього обладнання та супутні
послуги

48761000-0 Пакети антивірусного програмного забезпечення

72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та підтримкою

2210

122 050 грн. (сто
двадцять дві тисячі
п"ятдесят грн. 00 коп.)
20 000 грн.(двадцять
тисяч грн. 00 коп.)

2240

2240

2240

688 грн.(шістсот
вісімдесят вісім грн.00
коп.)
82 500 грн.(вісімдесят дві
тисячі п"ятсот грн.00коп.)
3 510 грн.(три тисячі
п"ятсот десять грн.00коп.)

80510000-2 Послуги з професійної підготовки спеціалістів

48730000-4 Пакети програмного забезпечення для
забезпечення безпеки

Рекламні матеріали, каталоги товарів та
посібники(кошти державного бюджету)
Офісне устаткування та приладдя різне канцелярські товари (кошти державного
бюджету)

22460000-2 Рекламні матеріали, каталоги товарів та
посібники

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

Операційні системи (кошти державного
бюджету)

48620000-0 Операційні системи

2240

2240

12 880 грн.(дванадцять
тисяч вісімсот вісімдесят
грн.00коп.)
560 грн.(п"ятсот
шістдесят грн.00коп.)

2210

Звіт про
укладений
договір
без
використання
електронної
системи
без
використання
електронної
системи
Звіт про
укладений
договір
без
використання
електронної
системи
без
використання
електронної
системи
без
використання
електронної
системи

184 000 грн.(сто
вісімдесят чотири тисячі
Відкриті торги
2210
грн. 00 коп. )
без
3 919,98 грн. (три тисячы
використання
дев"ятсот дев"ятнадцять
електронної
грн.98 коп.)
системи
2210

серпень 2019 року

серпень 2019 року

серпень 2019 року

серпень 2019 року

серпень 2019 року

серпень 2019 року

серпень 2019 року

серпень 2019 року

серпень 2019 року

Затверджений протоколом від 28.08.2019 №47

Голова тендерного комітету

Матяшов О.О.
(ініціали та прізвище)

Члени тендерного комітету

Стрельцова А.Ю.
(ініціали та прізвище)

Волосюк Н.В.
(ініціали та прізвище)

Якунін М.М.
(ініціали та прізвище)

Секретар тендерного комітету

Харченко О.В.
(ініціали та прізвище)

