ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
22.03.2016 № 490
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2018 рік

Найменування
замовника

Код
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Г осподарський
суд Київської
області
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Код
Код
відповідних згідно 3
класифікато КЕКВ
Конкретна назва
рів предмета
(для
предмета закупівлі
закупівлі (за бюджет
наявності)
них
ДК 016:2010 коштів)

Розмір бюджетного
призначення за
кошторисом або
очікувана вартість
предмета закупівлі

Орієнтовнії
й початок
Процедура
проведення
закупівлі
процедури
закупівлі

Примітки
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4
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Поштові послуги

64110000-0

2240

680 000,00 грн. (шістсот Переговорна
січень вісімдесят тисяч гривень 00 процедура лютий 2018
коп.) в т.ч. ПДВ
року
закупівлі
113 333,33 грн.

Відповідно до п.
2 ч. 2
ст.
35
Закону
України
від
25.12.2015
№
922-VIII
«Про
публічні
закупівлі»

Консультаційні
послуги з питань
систем та з
технічних питань
(послуги у сфері
інформаційних
технологій і
стосовно
комп'ютерної
техніки,
інші;комплексна
система захисту
інформації)

72220000-3

2240

233 509,00 грн. (двісті
Переговорна
січеньтридцять три тисячі п’ятсот процедура лютий 2018
дев’ять гривень 00 коп.) в
закупівлі
року
т.ч. ПДВ 38918,17 грн.

Відповідно до п.
2 ч. 2
ст.
35
Закону
України
від
25.12.2015
№
922-VIII
«Про
публічні
закупівлі»
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Комп'ютерне
обладнання
(оперативна пам'ять,
блок живлення,
жорсткий
диск,монітор,
клавіатура та мишка,
принтер, комутатор,
компакт-диски з
конвертами)

30230000-0

Персональні
комп’ютери

30213000-5

Сервери

48820000-2

2210

96 500,00 грн. (дев’яносто
шість тисяч п ’ятсот
гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ
16 083,33 грн.
166 700,00 грн. (сто
шістдесят шість тисяч
сімсот гривень 00 коп.) в
т.ч. ПДВ 27 783,33 грн.

Відкриті
торги

Квітеньтравень
2018 року

3110

300 200,00 грн. (триста
тисяч двісті гривень 00
коп.) в т.ч. ПДВ 50 033,33
грн.

Відкриті
торги

Травеньчервень
2018 року

3110

229 500,00 грн. (двісті
двадцять дев’ять тисяч
п’ятсот гривень 00 коп.) в
т.ч. ПДВ 38 250,00 грн.

Відкриті
торги

Серпеньвересень
2018 року

3110

Затверджений рішенням тендерного комітету від 18 січня 2018 року N 1,

Голова тендерного комітету

Оксаковська М.А.
(п р ізв и щ е, ін іц іал и )

Секретар тендерного комітету

Литвин І.В.
(п р ізв и щ е, ін іц іал и )

