
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
від 15.09.2014 N 1 106

РІЧНИИ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2016 рік (із змінами)

Господарський суду Київської області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03499945
(найм енування  зам овника ,  ідентиф ікац ійний  код за Є Д Р П О У )

Предмет закупівлі

Код ДК 016:2010 - 53.10.1 
Послуги поштові у межах 
зобов'язання щодо надання 
універсальних послуг 
(Послуги з пересилання 
письмової кореспонденції 
(простих та рекомендованих 
листів і бандеролей))

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

2240

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

600 000,00 грн. з (шіс тсот 
тисяч гривень 00 коп.) в т.ч. 

ПДВ 
100 000.00 грн.

Процедура
закупівлі

І Іереговорна 
процедура, 
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

5

січень -  березень 
2016 року

Пр имітки

Відповідно до п. 2 ч. 2 
ст. 39 Закону України 

від 10.04.2014 №
1197-VII «Про 

здійснення 
державних 
закупівель»

Код ДК 021:2015 -  
64110000-0 ( Поштові 
послуги)

Код ДК 016:2010 - 26.20.1 
Машини обчислювальні, 
частини та приладдя до них 
(Код ДК 021:2015 -  
30200000-1 Комп'ю терне

3110

298 900,00 грн. з (двісті 
дев 'яносто вісім тисяч 
дев 'ятсот гривень 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ 49 816,67 грн.

Запит цінових 
пропозицій

Червень - липень 
2016 року

Відповідно до ч. 1 ст. 
35 Закону України від

10.04.2014 №  1197- 
VII «Про здійснення 

державних 
закупівель»



обладнання та приладдя)

Лот №1 -  Код ДК 016-2010: 
26.20.13 - М ашини 
автоматичного обробляння 
інформації цифрові, що 
мають в одному корпусі 
принаймні центральний блок 
обробляння інформації, 
пристрої введення та 
виведення, комбіновані чи ні. 
(Сервер).
(ДК 021:2015 48822000-6 - 
Комп'ютерні сервери)

Лот № 2  Код ДК 016-2010: 
26.20.16-40.00 -  Принтери, 
копіювальні та факсимільні 
апарати, які можна 
п ід’єднати до автоматичних 
машин для обробляння даних 
або до мережі (крім машин 
для друку, які друкую ть за 
допомогою пластин, 
барабанів та інших складни
ків, а також машин, які 
виконують дві чи більше 
функції: друкування, 
копіювання чи факсимільне 
передавання) (Принтери). 
(ДК 021:2015 - 302321 10-8 
Лазерні принтери)

Лот №  1 -  184 800,00 грн. 
(сто вісімдесят чотири тисячі 
вісімсот гривень 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ 30 800.00 грн.

Лот №  2 -  12 000,00 грн. 
(дванадцять тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ 2 000.00 грн.

застосовується 
процедури запиту 
цінових пропозицій



Лот №  3 Код ДК 016-2010: 
26.20.15 - Машини 
автоматичного обробляння 
інформації цифрові інші, що 
мають або не мають в одному 
корпусі один або два з таких 
пристроїв: запам'ятовувальні 
пристрої, пристрої введення, 
пристрої виведення 
(Персональні комп'ю тери) 
(ДК 021:2015 30213000-5

Персональні комп'ю тери)

Лот №  3 - 9 3  100,00 грн. 
(дев 'яносто три тисячі сто 
гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ 
15 516,67 грн.

Лот №  4 -  9 000,00 грн. 
(дев’ять тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ 1 500,00 грн.

Лот № 4  Код ДІ< 016-2010:
Код ДІ< 016-2010: 26.20.17 
Відеомонітори та 
відеопроектори, 
використовувані в системі 
автоматичного обробляння 
інформації (Монітори).
(ДК 021:2015 -3 0 2 3 1 0 0 0 -7  
Екрани комп'ю терних 
моніторів та консолі)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15 червня 2016 року N 15.

Голова комітету з конкурсних торі ів

Секретар комітету з конкурсних торгів

Поміннук Г.М.
(пр ізвищ е, ін іціали)

Литвин І.В.
(пр ізвищ е, ініціали)


