
 
 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України  

на  2015  рік зі змінами 

      код ЕДРПОУ 26252302 

№ 
з/п 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість закупівлі 
Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі П

р
и
м
іт
к
а 

Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої 
води 

5 850 000,00 (п'ять мільйонів 
вісімсот п'ятдесят тисяч ) грн. 

 
Лот-1 пара і гаряча вода в 
адміністративні будинки по:             
вул. Грушевського, 5,                      
вул. Грушевського, 18/2, 
вул. Банкова, 6-8,                              
вул. Банкова, 5-7,                          
вул. Банкова, 6-8 (господарське 
приміщення),                                 
вул. Шовковична, 2                        
вул. Шовковична, 4,                      
вул. Інститутська, 8,                      
вул. Садова, 3,                                
вул. Садова, 3а 

Лот 1 -                                                         
5 500 000,00 (п'ять мільйонів 

п'ятсот тисяч ) грн. 

1 

 
Лот-2.  пара та гаряча вода в 
адміністративні будинки по: вул. 
В. Житомирська, 11, пров. 
Рильський, 8 

2271 

Лот 2 -                                                
350 000,00 (триста п'ятдесят 

тисяч ) грн. 

Переговорна 
процедура 

сiчень 

  



Енергія електрична 
7 550 000,00                                         

(сім мільйонів п'ятсот 
п'ятдесят тисяч ) грн. 

Лот-1 енергія електрична в 
адміністративні будинки по:             
вул. Грушевського, 5,                      
вул. Грушевського, 18/2, 

 вул. Банкова, 6-8,                              
вул. Банкова, 5-7,                             
вул. Банкова, 6-8 (господарське 
приміщення),                                 
вул. Шовковична, 2                        
вул. Шовковична, 4,                      
вул. Інститутська, 8,                      
вул. Садова, 3,                                
вул. Садова, 3а,                                     

вул. В. Житомирська, 11,                      
пров. Рильський, 8 

Лот 1 -   7 500 000,00  (сім 
мільйонів п'ятсот тисяч ) грн. 

2 

Лот-2 енергія електрична для 
бази відпочинку  "Конча-Заспа" 

2273 

Лот 2 -  50 000,00 (п'ятдесят 
тисяч ) грн. 

Переговорна 
процедура 

січень   

3 Ремонтування та технічне 
обслуговування машин 
загальної призначеності 
(послуги з технічного 
обслуговування ліфтів) 

2240 
304 631,25   (триста чотири 

тисячі шістсот тридцять одна 
грн. 25 коп.) 

Відкриті 
торги 

лютий   

4 Послуги щодо прання та 
хімічного чищення 
текстильних і хутряних 
виробів (послуги щодо 
хімічного чищення) 

2240 
365 972,00 (триста шістдесят 

п’ять  тисяч дев’ятсот сімдесят 
дві) грн. 

Відкриті 
торги 

лютий   

5 Послуги, пов’язані з особистою 
безпекою (послуги пов’язані з 
безпекою) 

2240 285 120,00  (двісті вісімдесят 
п’ять тисяч сто двадцять) грн. 

Відкриті 
торги 

лютий 

  



6 
Послуги щодо оренди й 
експлуатування власної чи 
взятої у лізинг нерухомості 

2240 
940 919,31 (дев’ятсот сорок 

тисяч дев’ятсот 
дев’ятнадцять) грн. 31 коп. 

Відкриті 
торги 

лютий   

Послуги у сфері 
інформаційних технологій і 
стосовно комп’ютерної 
техніки, інші, н.в.і.у. (послуги у 
сфері інформаційних 
технологій) 

139 200, 00  (сто тридцять 
дев’ять тисяч двісті ) грн. 

Лот 1- послуги у сфері 
інформаційних технологій    АС 
"Ведення бухгалтерського 
обліку" 

Лот 1 - 109 200,00  (сто дев'ять 
тисяч двісті ) грн. 
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Лот 2- послуги у сфері 
інформаційних технологій  АС 
"Державні закупівлі" 

2240 

Лот 2 - 30 000,00  (тридцять 
тисяч ) грн. 

Запит 
цінових 
пропозицій 

лютий   

8 Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої 
води (послуги з 
централізованого опалення та 
постачання гарячої води) 

2271 80 000,00 (вісімдесят тисяч ) 
грн. 

Переговорна 
процедура 

лютий  

9 

Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої 
води   

2271 
652 672,00 (шістсот п’ятдесят 
дві тисячі шістсот сімдесят 

два) грн. 

Переговорна 
процедура 

квітень  



Послуги у сфері 
інформаційних технологій і 
стосовно комп’ютерної 
техніки, інші, н.в.і.у. (послуги у 
сфері інформаційних 
технологій) 

49 000,00  (сорок дев’ять тисяч 
триста ) грн. 

Лот1- послуги у сфері 
інформаційних технологій  АС 
"Адміністративні будинки" 

Лот 1 - 25000,00 (двадцять п’ять  
тисяч ) грн. 

10 

Лот2- послуги у сфері 
інформаційних технологій  АС 
"Кадри" 

2240 

Лот 2 - 24000,00  (двадцять 
чотири тисячі) грн. 

Переговорна 
процедура 

травень   

11 Послуги у сфері 
інформаційних технологій і 
стосовно комп’ютерної 
техніки, інші, н.в.і.у. 
(диспетчеризація автоматичного 
керування систем 
теплопостачання, 
кондиціювання та вентиляції) 

2240 40 000,00 (сорок тисяч) грн. 
Запит 
цінових 
пропозицій 

травень 

 

12 Ремонтування та технічне 
обслуговування машин 
загальної призначеності 

2240 199 200,00 (сто дев’яносто 
дев’ять тисяч двісті) грн. 

Відкриті 
торги 

травень 

  

13 Ремонтування та технічне 
обслуговування металевих 
конструкцій (розширювальні 
баки, водопідігрівачі) 

2240 245 000,00 (двісті сорок п’ять  
тисяч) грн. 

Запит 
цінових 
пропозицій 

травень 

  

       
 Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22 квітня 2015 року № 14   
       
 Голова комітету з конкурсних торгів   М.ПАРХОМЕНКО 

       
 Секретар комітету з конкурсних торгів   Ж БОНДАРЕНКО 

 


