
 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2013 рік 

Управління справами Верховної Ради України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20064120 
 

Предмет закупівлі Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Джерело 

фінансування 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), 

яких планується залучити 

до підготовки 

документації конкурсних 

торгів (запиту цінових 

пропозицій, 

кваліфікаційної 

документації) 

Примітки 

Послуги щодо тимчасового 

розміщування відвідувачів у 

кімнатах або житлових одиницях, 

зі щоденним обслуговуванням 

(крім за умов сумісного 

користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру))  

(Лот № 1 - послуги щодо 

забезпечення проживання членів 

офіційних парламентських 

делегацій, міжнародних 

організацій та інших офіційних 

осіб, що прибувають в Україну на 

запрошення Верховної Ради 

України у ДП - Готельний 

комплекс «Національний»;  

Лот № 2 - послуги щодо 

забезпечення проживання членів 

офіційних парламентських 

делегацій, міжнародних 

організацій та інших офіційних 

осіб, що прибувають в Україну на 

запрошення Верховної Ради 

України у ДП «Готельний 

комплекс «Київ»;  

Лот № 3 - послуги щодо 

забезпечення  проживання 

народних депутатів України у ДП - 

Готельний комплекс 

2240 

 

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

647 923,93 грн. 

(шістсот сорок сім 

тисяч дев’ятсот 

двадцять три грн. 93 

коп.)  

ПДВ 107 987,32 грн. 

 

60 460,00 грн. 

(шістдесят тисяч 

чотириста шістдесят 

грн. 00 коп.)  

ПДВ 10 076,00 грн. 

 

6 830 000,00 грн. 

(шість мільйонів 

вісімсот тридцять 

тисяч грн. 00 коп.) 

ПДВ 1 138 333,33 

грн. 

 

20 734 684,00 грн. 

(двадцять мільйонів 

Закупівля в 

одного 

учасника 

 

лютий 2013р. 

 

Відділ господарського 

забезпечення   

(Ляшенко О.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ медичного, 

санаторного та 

побутового забезпечення 

(Фірсов А.А.) 

 

 

 

 

 

 

 



«Національний»;   

Лот  № 4 - послуги щодо 

забезпечення проживання 

народних депутатів України у ДП 

«Готельний комплекс «Київ»;  

Лот № 5 - послуги щодо 

забезпечення проживання 

народних депутатів України у ДП 

«Готель «Україна») 

Код ДКПП 55.10.1 

сімсот тридцять 

чотири тисячі шістсот 

вісімдесят чотири 

грн. 00 коп.) ПДВ 

3 455 780,67 грн. 

 

7 038 000,00 грн. (сім 

мільйонів тридцять 

вісім тисяч грн. 00 

коп.) ПДВ 

1 173 000,00 грн. 

 

 

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.02.2013р. № 3. 

Голова комітету з конкурсних торгів  
Гаман М.В. 

(прізвище, ініціали)  

_______________ 

      (підпис)    М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів  
Гетман В.В.  

(прізвище, ініціали)  

_______________ 

        (підпис)  


