РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
станом на 01.03.2020 року
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У МІСТІ КРАМАТОРСЬКУ (код за ЄДРПОУ 42331094)

Конкретна назва предмета закупівлі
1
Постачання теплової енергії для орендованого приміщення
за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів,
буд. 193.

Код згідно з
КЕКВ (для
Коди та назви відповідних класифікаторів бюджетних
предмета закцпівлі (за наявності)
коштів)
2

09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана
продукція

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

Розмір бюджетного
призначення за
кошторисом або
очікувана вартість
предмета закупівлі
3
6 000 грн.(шість тисяч
грн.00коп.)

2 271

Процедура
закупівлі
4
без
використання
електронної
системи

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

лютий 2020 р.

190 000 грн.(сто
дев"яносто тисяч
грн.00коп.)

Звіт про
укладений
2 271
договір
без
використання
1,20 грн.(одна грн.20коп.)
електронної
2 240
системи
без
2 154 грн.(дві тисячі сто
використання
п"ятдесят чотири
електронної
грн.00коп.)
2 240
системи

Оренда нерухомого майна, що належить до державної
власності

70220000-9 Послуги з надання в оренду чи
лізингу нежитлової нерухомості

Страхові послуги - страхування автотранспорту

66510000-8 Страхові послуги

Поліцейські послуги - забезпечення охорони

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

2 240

Охоронні послуги

79710000-4 Охоронні послуги

2 240

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

50310000-1 Технічне обслуговування і
ремонт офісної техніки

2 240

Послуги провайдерів

72410000-7 Послуги провайдерів

2 240

Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової
нерухомості

70220000-9 Послуги з надання в оренду чи
лізингу нежитлової нерухомості

2 240

Кур’єрські послуги

64120000-3 Кур’єрські послуги

2 240

702 720 грн.(сімсот дві
тисячі сімсот двадцять
грн.00коп.)

Переговорна
процедура
без
46 620 грн.(сорок шість
використання
тисяч шістсот двадцять
електронної
грн.00коп.)
системи
Звіт про
145 000,00 грн.(сто сорок
укладений
п"ять тисяч грн.00 коп.)
договір
Звіт про
118 502,40 грн.(сто
укладений
вісімнадцять тисяч
п"ятсот дві грн. 40 коп.) договір
без
використання
1 грн.(одна грн.00коп.)
електронної
системи
99 600 грн.(дев"яносто Звіт про
дев"ять тисяч шістсот укладений
договір
грн.00коп.)

лютий 2020 р.

лютий 2020 р.

січень 2020 р.

січень 2020 р.

лютий 2020 р.

лютий 2020 р.

січень 2020 р.

січень 2020 р.

січень 2020 р.

Примітки
6

Поштові послуги (обслуговування маркувальної машини)

64110000-0 Поштові послуги

2 240

Послуги з прибирання

90910000-9 Послуги з прибирання

2 240

Дослідницькі послуги

73110000-6 Дослідницькі послуги

2 240

Послуги лікувальних закладів та супутні послуги

85110000-3 Послуги лікувальних закладів
та супутні послуги

2 240

Питна вода-водопостачання за адресою: м.Краматорськ,
вул.Героїв України, 21

41110000-3 Питна вода

2 272

Послуги з відведення стічних вод за адресою:
м.Краматорськ, вул.Героїв України, 21

90430000-0 Послуги з відведення стічних
вод

2 272

Електрична енергія

09310000-5 Електрична енергія

2 273

Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям

90510000-5 Утилізація/видалення сміття та
поводження зі сміттям

2 275

Офісне устаткування та приладдя різне

30190000-7 Офісне устаткування та
приладдя різне

2 210

Мішки та пакети (сейф-пакети, сумка для ноутбуку)

18930000-7 Мішки та пакети

2 210

Питна вода

41110000-3 Питна вода

2 210

Газети (періодичні видання)

22210000-5 Газети

2 210

Апаратура для запису та відтворення аудіо- та
відеоматеріалу (карти пам'яті, диски, флеш-накопичувачі)

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

2 210

Стіл комп'ютерний, офісний

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

2 210

Звіт про
150 000 грн.(сто п"ятдесят
укладений
тисяч грн.00коп.)
договір
190 864,71 грн.(сто
дев"яносто тисяч вісімсот Звіт про
укладений
шістдесят чотири
договір
грн.71коп.)
без
4 999 грн.(чотири тисячі
використання
дев"ятсот дев"яносто
електронної
дев"ять грн.00коп. )
системи
без
використання
30 000 грн.(тридцять
електронної
тисяч грн.00коп.)
системи
без
17 336,75 грн.(сімнадцять
використання
тисяч триста тридцять
електронної
шість грн.75коп.)
системи
без
7 663,25 грн.(сім тисяч
використання
шістсот шістдесят три
електронної
грн.25коп.)
системи
Звіт про
170 000 грн.(сто сімдесят
укладений
тисяч грн.00коп.)
договір
без
використання
2 400 грн.(дві тисячі
чотириста грн.00коп.) електронної
системи
24 253,38 грн.(двадцять
Звіт про
чотири тисячі двісті
укладений
п"ятдесят три грн.38коп.)
договір
Звіт про
57 000 грн.(п"ятдесят сім
укладений
тисяч грн.00коп.)
договір
Звіт про
25 000 грн.(двадцять
укладений
п"ять тисяч грн.00коп.)
договір
без
10 000 грн.(десять тисяч використання
електронної
грн.00коп.)
системи
Звіт про
55 000 грн.(п"ятдесят
укладений
п"ять тисяч грн.00коп.)
договір
без
використання
42 000 грн.(сорок дві
електронної
тисячі грн.00коп.)
системи

січень 2020 р.

січень 2020 р.

січень 2020 р.

січень 2020 р.

січень 2020 р.

січень 2020 р.

січень 2020 р.

січень 2020 р.

січень 2020 р.

лютий 2020 р.

січень 2020 р.

січень 2020 р.

січень 2020 р.

січень 2020 р.

без
використання
електронної
системи
Звіт про
100 000 грн.(сто тисяч
укладений
грн.00коп.)
договір
Звіт про
199 000 грн.(сто
дев"яносто дев"ять тисяч укладений
договір
00коп.)
без
45 000 грн.(сорок п"ять використання
електронної
тисяч грн.00коп.)
системи
Звіт про
100 000 грн.(сто тисяч
укладений
грн.00коп.)
договір
Звіт про
100 000 грн.(сто тисяч
укладений
грн.00коп.)
договір
20 000 грн.(двадцять
тисяч грн.00коп.)

Електричні лампи розжарення

31510000-4 Електричні лампи розжарення

2 210

Поліграфічна продукція

22810000-1 Паперові чи картонні
реєстраційні журнали

2 210

Комп’ютерне обладнання

30230000-0 Комп’ютерне обладнання

2 210

Медичні матеріали(витратні матеріали для криміналістичних
досліджень, медичні препарати)
33140000-3 Медичні матеріали
39220000-0 Кухонне приладдя, товари для
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і
дому та господарства і приладдя для
приладдя для закладів громадського харчування
закладів громадського харчування

2 210

2 210

січень 2020 р.

лютий 2020 р.

січень 2020 р.

лютий 2020 р.

Знаряддя(господарське приладдя,інвентар)

44510000-8 Знаряддя

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
мототранспортних засобів і супутнього обладнання

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

2 240

Звіт про
укладений
договір

лютий 2020 р.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
мототранспортних засобів і супутнього обладнання

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

70 000 грн.(сімдесят тисяч Звіт про
укладений
грн.00коп.)
2 240
договір

лютий 2020 р.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
мототранспортних засобів і супутнього обладнання
(шиномонтажні послуги з балансування коліс)

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

Звіт про
укладений
договір

лютий 2020 р.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
мототранспортних засобів і супутнього обладнання

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

2 240

Рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники

22460000-2 Рекламні матеріали, каталоги
товарів та посібники

2 210

Страхові послуги (страхування автотранспорту)

66510000-8 Страхові послуги

2 240

Водопостачання-розподіл води за адресою: м.Маріуполь, прт. Металургів, б.193
65110000-7 Розподіл води

2 210

лютий 2020 р.

30 000 грн.(тридцять
тисяч грн.00коп.)

20 000 грн.(двадцять
тисяч грн.00коп.)
2 240

Звіт про
укладений
договір
без
3 984,90 грн.(три тисячі
використання
дев"ятсот вісімдесят
електронної
чотири грн.90коп.)
системи
без
44 650 грн.(сорок чотири
використання
тисячі шістсот п"ятдесят
електронної
грн.00коп.)
системи
без
використання
3 500 грн.(три тисячі
електронної
п"ятсот грн.00коп.)
системи

лютий 2020 р.

40 000 грн.(сорок тисяч
грн.00коп.)

2 272

лютий 2020 р.

лютий 2020 р.

лютий 2020 р.

лютий 2020 р.

Послуги з відведення стічних вод за адресою: м.Маріуполь,
пр-т. Металургів, б.193

90430000-0 Послуги з відведення стічних
вод

Марки

22410000-7 Марки

Послуги провайдерів (інтернет)

72410000-7 Послуги провайдерів

Голова тендерного комітету

без
використання
електронної
2 272
системи
Звіт про
100 000 грн.(сто тисяч
укладений
грн.00коп.)
договір
2210
4 830 грн.(чотири тисячі Звіт про
укладений
вісімсот тридцять
договір
2240
грн.00коп.)
1 500 грн.(одна тисяча
п"ятсот грн.00коп.)

лютий 2020 р.

лютий 2020 р.

березень 2020 р.

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)

