ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
22 березня 2016 року № 490
Додаток до річного плану закупівель
на 2018 рік
(зміни та доповнення № 8)
Служба автомобільних доріг у Київській області – код 26345736
(найменування замовника, код згідно з ЄДРПОУ замовника)

№
з/п

Конкретна назва предмета закупівлі

Код
класифікатора
предмета
закупівлі ДК
021:2015

1

2

3

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

5

Розмір
бюджетного
Орієнтовний
призначення за
початок
кошторисом або
проведення
очікувана
процедури
вартість
закупівлі
предмета
закупівлі
6

7

1

72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням
(Консультаційні послуги з питань автоматизованого
визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК
72260000-5
АВК-5 "Автоматизований випуск на ПЕОМ кошторисноресурсної документації")

9,456.00

01-2018

2

71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії
(Спеціалізовані інформаційні послуги у сфері
гідрометеорології)

71350000-6

36,061.80

01-2018

3

44110000-4 Конструкційні матеріали (Господарські товари)

44110000-4

20,000.00

01-2018

4

50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування
техніки (Ремонт кавомашини DELONGHI ECAM 22.360.B)

50530000-9

834.00

01-2018

Примітки

8

5

71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань
(Перевірка проектної документації щодо будівництва,
реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та
залізничних переїздів, об’єктів дорожнього сервісу, інших
дорожніх споруд; забудови окремих територій населених
пунктів; генеральних планів окремих забудов у населених
пунктах; проектів комплексних схем організації руху та
спорудження ліній міського електричного транспорту; схем
організації дорожнього руху на відповідність технічним
умовам та нормативно-правовим актам з безпеки
дорожнього руху з подальшим оформленням документів
щодо її розгляду та затвердження з наданням погодження
або відмови в наданні погодження)

71630000-3

19,200.00

01-2018

6

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
(Планінги, довідники-щоденники, настінні календарі)

30190000-7

9,150.00

01-2018

7

41110000-3 Питна вода (Артезіанська вода (в асортименті)

41110000-3

25,000.00

01-2018

8

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
(Послуги по заправці та відновленню картриджів, постачання 50310000-1
витратних матеріалів для обладнання)

90,000.00

01-2018

9

64110000-0 Поштові послуги (Доставка/вручення
реєстрованих поштових відправлень з оголошеною цінністю
з додатковим сервісом "Кур'єрська доставка" та/або з
послугою "Масовий кур'єрський забір або доставка")

5,000.00

01-2018

10

72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням
(Оновлення програмного забезпечення Digitals та тех.72260000-5
інформаційна підтримка (2 роки)

960.00

01-2018

11

98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та
спеціалізованих організацій (Сервісне обслуговування
акваріума)

98110000-7

21,600.00

01-2018

12

50330000-7 Послуги з технічного обслуговування
телекомунікаційного обладнання (Обслуговування
комунікаційного передавального устаткування)

50330000-7

30,600.00

01-2018

13

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
(Канцелярські товари)

30190000-7

166,933.00

01-2018

66510000-8

22,016.00

01-2018

66510000-8

3,839.00

01-2018

14
15

66510000-8 Страхові послуги (Обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів)
66510000-8 Страхові послуги (Добровільне комплексне
страхування транспортних ризиків)

64110000-0

Звіт про
укладений
договір

Допорогова
закупівля

16
17
18
19
20

39130000-2 Офісні меблі (Офісні крісла)
38650000-6 Фотографічне обладнання (Фотоапарат Nikon
Coolpix P900)
22450000-9 Друкована продукція з елементами захисту
(Друкована продукція на замовлення)
22410000-7 Марки (Марки поштові)
71610000-7 Послуги з випробувань та аналізу складу і
чистоти (Відбір та аналіз проб каналізаційних мереж з одного
контрольного колодязя один раз в квартал та після прочистки
два рази на рік)

39130000-2

19,400.00

01-2018

38650000-6

21,895.00

01-2018

22450000-9

6,000.00

01-2018

22410000-7

15,000.00

01-2018

71610000-7

6,270.00

01-2018

79710000-4

9,032.00

01-2018

Допорогова
закупівля

21

79710000-4 Охоронні послуги (Спостереження та
обслуговування сигналізації на об’єкті)

22

90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів
(Послуги з гідродинамічного очищення систем господарсько- 90470000-2
фекальної каналізації за допомоги компресорної станції)

15,000.00

01-2018

23

18130000-9 Спеціальний робочий одяг (Спеціальний
робочий одяг та взуття)

18130000-9

72,257.88

01-2018

Звіт про
укладений
договір

48760000-3

25,000.00

05-2018

Допорогова
закупівля

50850000-8

20,000.00

01-2018

34350000-5

95,252.00

01-2018

31430000-9
24960000-1

21,650.00
19,894.00

01-2018
01-2018

34320000-6

19,264.00

01-2018

50110000-9

140,400.00

01-2018

Допорогова
закупівля

34920000-2

144,000.00

05-2018

Допорогова
закупівля

24
25
26
27
28
29
30

31

48760000-3 Пакети програмного забезпечення для захисту
від вірусів (Поставка програмного продукту для
антивірусного захисту комп’ютерів)
50850000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування
меблів (Ремонт меблів)
34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої
тоннажності (Придбання шин на автомобілі)
31430000-9 Електричні акумулятори (Акумулятори)
24960000-1 Хімічна продукція різна
34320000-6 Механічні запасні частини, крім двигунів і частин
двигунів (Автотовари)
50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування
мототранспортних засобів і супутнього обладнання
(Комплексна мийка автомобілів)
34920000-2 Дорожнє обладнання (Інформаційне
оформлення автомобілів)

Допорогова
закупівля

32

ГБН Г.1-218-182:2011 Капітальний ремонт автомобільної
дороги Н-01 Київ-Знам’янка на ділянці км 14+740 – км
43+345 (Приєднання до електричних мереж зовнішнього
освітлення транспортної розв'язки на км 25+094 та ділянки
дороги км 25+094 - км 27+300) (45230000-8 Будівництво
трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг,
аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

45230000-8

33

79110000-8 Послуги з юридичного консультування та
юридичного представництва (Юридичні послуги)

34
35
36
37
38
39
40

39830000-9 Продукція для чищення (Миючі та чистячі
засоби)
39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та
господарства і приладдя для закладів громадського
харчування (Господарчі товари)
33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для
рук і серветки (Туалетний папір та рушники)
80520000-5 Навчальні засоби (Проведення інформаційнотематичного семінару)
72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням
(Постачання оновлених версій програмної продукції ПК
"Будівельні Технології - КОШТОРИС")
30230000-0 Комп’ютерне обладнання (Засоби
криптографічного захисту інформації)
38340000-0 Прилади для вимірювання величин
(Вимірювальні прилади)

373,980.00

01-2018

Звіт про
укладений
договір

79110000-8

160,000.00

01-2018

Звіт про
укладений
договір

39830000-9

17,500.00

01-2018

39220000-0

35,400.00

01-2018

33760000-5

9,100.00

01-2018

80520000-5

1,950.00

01-2018

72260000-5

3,200.00

02-2018

30230000-0

2,895.00

02-2018

38340000-0

7,238.91

02-2018

3210

41

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013 Експертиза проекту будівництва
"Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01 КиївЗнам'янка, на ділянці км 14+740 - км 43+345 в межах
Київської області. Коригування" (71320000-7 Послуги з
інженерного проектування)

71320000-7

3210

974,453.62

02-2018

звіт про
укладений
договір

42

ГБН Г.1-218-182:2011. Розроблення проектної документації
поточного середнього ремонту автомобільної дороги М-05
Київ-Одеса км 128+028 - км 143+028 (71320000-7 Послуги з
інженерного проектування)

71320000-7

2281

199,680.07

02-2018

звіт про
укладений
договір

48610000-7

2281

199,998.00

02-2018

звіт про
укладений
договір

43

48610000-7 Системи баз даних (Наповнення бази даних
АЕСУМ на основі даних паспортизації у Київській області)

44

72240000-9 Послуги з аналізу та програмування систем
(Супровід аналітичної
експертної системи управління мостами (АЕСУМ)

72240000-9

45

80520000-5 Навчальні засоби (Надання послуг з організації
проведення дводенного семінару з 02 по 04 березня 2018
року)

80520000-5

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Розроблення робочого проекту
будівництва надземного пішохідного мосту на км 43+300
автомобільної дороги Н-01 Київ – Знам’янка, Київська
область (71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

2281

69,516.78

02-2018

4,310.00

02-2018

звіт про
укладений
договір

71320000-7

3210

426,172.00

02-2018

Допорогова
закупівля

47

ГБН Г.1-218-182:2011. Розроблення робочого проекту
поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-1019 Феневичі-Бородянка-Макарів-Бишів км 54+460 - км
59+500, км 60+600 - км 72+760 (71320000-7 Послуги з
інженерного проектування)

71320000-7

2281

198,067.00

02-2018

Звіт про
укладений
договір

48

71350000-6. Науково-технічні послуги в галузі інженерії.
(Науковий супровід інформаційно-аналітичної системи для
оперативного обміну інформацією ІАС "Експлуатація")

71350000-6

2281

47,395.20

02-2018

Звіт про
укладений
договір

49

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Коригування проектної документації
капітального ремонту автомобільної дороги Н-01 Київ Знам'янка на ділянці км 14+740 - км 43+345 в межах
Київської області (71320000-7 Послуги з інженерного
проектування)

71320000-6

3210

598,031.56

02-2018

Звіт про
укладений
договір

1,320.00

02-2018

2,904.00

02-2018

1,480,588.00

04-2018

Допорогова
закупівля

30230000-0

18,749.00

03-2018

Допорогова
закупівля

79810000-5

7,200.00

03-2018

46

50

80520000-5 Навчальні засоби (Надання інформаційноконсультаційних послуг із консультування в усній формі та
підбіркою матеріалів в друкованому та електроному вигляді) 80520000-5

51

80520000-5 Навчальні засоби (Послуги інформаційноконсультаційного характеру на тему «Кошторисне
ціноутворення в дорожньому господарстві»)

52

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Розроблення проектної документації
капітального ремонту автомобільної дороги державного
значення Н-01 Київ-Знам'янка на ділянці км 52+935 - км
71320000-6
65+900, Київська область (71320000-7 Послуги з інженерного
проектування)

53
54

30230000-0 Комп’ютерне обладнання (Багатофункціональні
пристрої)
79810000-5 Друкарські послуги (Тиражування відомчих
будівельних норм, стандартів та інших документів)

80520000-5

3210

55

56

57

58

72310000-1 Послуги з обробки даних (Видача сертифікатів
72310000-1
та їх обслуговування)
Зовнішнє освітлення автомобільної дороги, ГБН Г.1-218182:2011 Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01
Київ-Знам’янка на ділянці км 27+300 – км 29+400 (4523000045230000-8
8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь)
ГБН Г.1-218-182:2011 Будівництво транспортної розв’язки в
різних рівнях на км 15+668, км 20+029 автомобільної дороги
М-06 Київ-Чоп (Надання інформації про фонові концентрації
в атмосферному повітрі) (45230000-8 Будівництво
45230000-8
трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг,
аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Зовнішнє освітлення надземного пішохідного переходу на
ділянці км 14+120 Чабанівська селищна рада КиєвоСвятошинського району відповідно до ГБН Г.1-218-182:2011
Капітальний ремонт автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса
на ділянці км 13+710 - км 15+600 в межах Київської області
45230000-8
(45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь)

292.00

03-2018

3210

1,154,594.40

04-2018

3210

2,693.70

04-2018

3210

36,120.00

04-2018

3,960.00

04-2018

Звіт про
укладений
договір

59

80520000-5 Навчальні засоби (Послуги інформаційноконсультаційного характеру на тему "Сучасні матеріали і
технології будівництва, реконструкції та ремонтів
автомобільних доріг")

80520000-5

60

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Розроблення проектної документації
капітального ремонту автомобільної дороги державного
значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 98+400 - км
105+900, Київська область (71320000-7 Послуги з
інженерного проектування)

71320000-7

3210

1,203,105.00

04-2018

Звіт про
укладений
договір

61

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Розроблення проектної документації
капітального ремонту автомобільної дороги державного
значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 105+900 - км
113+400, Київська область (71320000-7 Послуги з
інженерного проектування)

71320000-7

3210

1,204,185.00

04-2018

Звіт про
укладений
договір

62

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Розроблення проектної документації
капітального ремонту автомобільної дороги державного
значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 87+442 - км 93+390, 71320000-7
Київська область (71320000-7 Послуги з інженерного
проектування)

3210

1,260,420.00

04-2018

Звіт про
укладений
договір

63

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Розроблення проектної документації
капітального ремонту автомобільної дороги державного
значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 93+390 - км 98+400, 71320000-7
Київська область (71320000-7 Послуги з інженерного
проектування)

3210

1,250,066.00

04-2018

Звіт про
укладений
договір

64

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Розроблення проектної документації
капітального ремонту автомобільної дороги державного
значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 113+400 - км
120+900, Київська область (71320000-7 Послуги з
інженерного проектування)

71320000-7

3210

1,203,552.00

04-2018

Звіт про
укладений
договір

65

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Розроблення проектної документації
капітального ремонту автомобільної дороги державного
значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 120+900 - км
128+028, Київська область (71320000-7 Послуги з
інженерного проектування)

71320000-7

3210

1,204,313.00

04-2018

Звіт про
укладений
договір

32,142.00

04-2018

Допорогова
закупівля

1,000.00

04-2018

2281

122,609.16

04-2018

Звіт про
укладений
договір

3210

150,000.00

04-2018

Звіт про
укладений
договір

2281

66,048.00

04-2018

Звіт про
укладений
договір

66
67

68

69

70

30230000-0 Комп’ютерне обладнання (Персональний
30230000-0
комп'ютер)
38410000-2 Лічильні прилади (Термометр ТБИ-40-250 0+200- 38410000-2
2.5)
ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013 Експертиза проекту будівництва
"Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-05 Київ71320000-7
Одеса км 128+028 - км 143+028" (71320000-7 Послуги з
інженерного проектування)
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань
(Визначення фактичної міцності та корозійного пошкодження
бетону та арматури балок прогонових будов шляхопроводу
транспортної розв’язки на автомобільній дорозі М-03 Київ71630000-3
Харків-Довжанський (на Ростов-на-Дону) км 25+307 з
підготовкою експертного висновку)
ГБН Г.1-218-182:2011 Послуги з поточного середнього
ремонту автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса км 128+028 км 143+028 (Приєднання до електричних мереж зовнішнього
45233142-6
освітлення автомобільна дорога М-05 Київ-Одеса км
134+100 - км 134+800) (45233142-6 Ремонт доріг)

ГБН Г.1-218-182:2011 Послуги з поточного середнього
ремонту автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса км 128+028 км 143+028 (Приєднання до електричних мереж зовнішнього
45233142-6
освітлення автомобільна дорога М-05 Київ-Одеса км
129+300 - км 130+200) (45233142-6 Ремонт доріг)

2281

53,664.00

04-2018

Звіт про
укладений
договір

72

73110000-6 Дослідницькі послуги (Виявлення ділянок (місць)
концентрації дорожньо-транспортних пригод (ДТП), розробка
заходів по їх ліквідації на автомобільних дорогах загального 73110000-6
користування державного значення в межах Київської
області )

2281

164,700.00

04-2018

Звіт про
укладений
договір

73

72310000-1 Послуги з обробки даних (Моніторинг дорожньотранспортних пригод (ДТП) на автомобільних дорогах
72310000-1
загального користування державного значення в межах
Київської області)

2281

164,800.00

04-2018

Звіт про
укладений
договір

74

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування
мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Технічне 50110000-9
забезпечення роботи пересувної лабораторії)

32,100.00

04-2018

44510000-8

40,000.00

04-2018

44610000-9

71,300.00

04-2018

80520000-5

3,200.00

05-2018

72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням
(Послуги з постачання прогграмного продукту WinPro 10
72260000-5
SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA)

4,662.00

05-2018

Допорогова
закупівля

35110000-8

6,500.00

05-2018

Допорогова
закупівля

22450000-9 Друкована продукція з елементами захисту
22450000-9
(Лісорубні квитки)
ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Розроблення проектної документації
будівництва транспортної розв'язки в різних рівнях на км
30+350 автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп. Спеціальне
71320000-7
обстеження пришляхових насаджень. (71320000-7 Послуги з
інженерного проектування)

1,350.00

05-2018

4,194.58

05-2018

71

75
76
77

78

79
80

81

44510000-8 Знаряддя (Бурова коронка КН95 діаметром 108
мм (для керновідбірника Gölz КВ200))
44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини
високого тиску (Вакуумний пікнометр ємкістю 10 літрів в
комплекті та напірний резервуар для води об’ємом 10 л.)
80520000-5 Навчальні засоби (Інформаційно-консультаційні
послуги на семінарі: «Будівельна галузь України - 2018»)

35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне
обладнання (Сигнальні жилети)

3210

Допорогова
закупівля

82

ГБН Г.1-218-182:2011. Розроблення проектної документації
поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-02
Київ-Іванків-Овруч на ділянці км 19+500 - км 25+400.
Надання інженерно-вишукувальних послуг. (71320000-7
Послуги з інженерного проектування)

71320000-7

2610

64,935.40

06-2018

Звіт про
укладений
договір

83

ГБН Г.1-218-182:2011. Розроблення проектної документації
поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-02
Київ-Іванків-Овруч на ділянці км 25+400 - км 29+800.
Надання інженерно-вишукувальних послуг. (71320000-7
Послуги з інженерного проектування)

71320000-7

2610

64,904.74

06-2018

Звіт про
укладений
договір

84

ГБН Г.1-218-182:2011. Розроблення проектної документації
поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-02
Київ-Іванків-Овруч на ділянці км 29+800 - км 33+000.
Надання інженерно-вишукувальних послуг. (71320000-7
Послуги з інженерного проектування)

71320000-7

2610

64,944.42

06-2018

Звіт про
укладений
договір

85

ГБН Г.1-218-182:2011. Розроблення проектної документації
поточного середнього ремонту мосту на км 30+720
автомобільної дороги Р-02 Київ-Іванків-Овруч. Надання
інженерно-вишукувальних послуг. (71320000-7 Послуги з
інженерного проектування)

71320000-7

2610

64,967.86

06-2018

Звіт про
укладений
договір

86

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Науково-технічний супровід на стадії
проектування. Розроблення проектної документації
капітального ремонту автомобільної дороги державного
значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 87+442 - км 93+390, 71350000-6
Київська область. (71350000-6 Науково-технічні послуги в
галузі інженерії)

3210

35,968.01

06-2018

87

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Науково-технічний супровід на стадії
проектування. Розроблення проектної документації
капітального ремонту автомобільної дороги державного
значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 93+390 - км 98+400, 71350000-6
Київська область. (71350000-6 Науково-технічні послуги в
галузі інженерії)

3210

35,968.01

06-2018

88

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Науково-технічний супровід на стадії
проектування. Розроблення проектної документації
капітального ремонту автомобільної дороги державного
значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 98+400 - 105+900,
Київська область. (71350000-6 Науково-технічні послуги в
галузі інженерії)

3210

39,816.42

06-2018

71350000-6

89

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Науково-технічний супровід на стадії
проектування. Розроблення проектної документації
капітального ремонту автомобільної дороги державного
значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 105+900 - км
113+400, Київська область. (71350000-6 Науково-технічні
послуги в галузі інженерії)

71350000-6

3210

39,816.42

06-2018

90

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Науково-технічний супровід на стадії
проектування. Розроблення проектної документації
капітального ремонту автомобільної дороги державного
значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 113+400 - км
120+900, Київська область. (71350000-6 Науково-технічні
послуги в галузі інженерії)

71350000-6

3210

39,816.42

06-2018

91

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Науково-технічний супровід на стадії
проектування. Розроблення проектної документації
капітального ремонту автомобільної дороги державного
значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 120+900 - 128+028,
Київська область. (71350000-6 Науково-технічні послуги в
галузі інженерії)

71320000-7

3210

39,816.42

06-2018

92

ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Експертиза проекту будівництва
"Будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях на км
20+029 автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп". (71320000-7
Послуги з інженерного проектування)

71320000-7

3210

22,919.59

06-2018

93

СОУ 42.1-37641918-105:2013. Розробка проектнокошторисної документації по улаштуванню світлофорного
об'єкту визивної дії на км 19+470 автомобільної дороги Р-01
Київ-Обухів (71320000-7 Послуги з інженерного
проектування)

71320000-7

2281

49,596.60

06-2018

Затверджений рішенням тендерного комітету від

04.06.2018 року № 18-6-1

Голова тендерного комітету

В. А. Саранча

Секретар тендерного комітету

Т. Л. Лук'янчук

уточнена очікувана вартість, дата
оголошення та тип процедури

уточнена очікувана вартість, дата
оголошення та тип процедури

внесли уточнення в очікувану
вартість, так як спочатку було
пораховано на пів року

82

ДСТУ Б
Д.1.1.7:2013.
79
Розроблення
проектної
документації
ДСТУ
Б
капітального
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7:2013.
автомобільн
80
Розроблення
ої дороги
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Б
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ділянці км
81
Розроблення
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дороги
87+442
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проектної
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93+390,
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КиївБ
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ділянці
7:2013.
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технічний
82
ої
дороги
93+390
Розроблення
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супровід.
державного
98+400,
проектної
(71350000-6
значення
Київська
документації
Науково- М05
Київобласть
капітального
ДСТУ
Б
технічні
Одеса
(71320000-7
ремонту
Д.1.1.послугинав
ділянці
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з
7:2013.
галузі км
83
98+400
- км
інженерного
ої
дороги
Розроблення
інженерії)
105+900,
проектуванн
державного
проектної
Київська
я)
значення
Мдокументації
область.
05
Київкапітального
ДСТУ
Бна
НауковоОдеса
ремонту
Д.1.1.технічний
ділянці
км
автомобільн
7:2013.
супровід.
84
105+900
ої
дороги- км
Розроблення
(71350000-6
113+400,
державного
проектної
НауковоКиївська Мзначення
документації
технічні
область
05
Київбудівництва
послугинав
(71320000-7
Одеса
транспортної
галузі км
Послуги
з
ділянці
розв'язки
інженерії)- вкм
інженерного
113+400
різних
рівнях
проектуванн
71330000-0 Інженерні послуги різні (Обстеження
120+900,
на
км
експлуатаційного стану автомобільних доріг загального
я)
Київська
користування державного значення в межах Київської області 30+350
область.
71330000-0
на відповідність показників дорожньої розмітки нормам діючих автомобільн
Науковоої
дороги Мнормативних документів)
технічний
06
Київ-Чоп.
супровід.
Спеціальне
(71350000-6
обстеження
Науковопришляхови
технічні
хпослуги
насаджень.
в
(71320000-7
галузі
Послуги
інженерії)з
інженерного
проектуванн
я)

71350000-6

71350000-6

71350000-6

71350000-6

71350000-6

71350000-6

2281

3210

20,792.33 05-2018

3210

20,792.33 05-2018

3210

20,792.33 05-2018

3210

20,792.33 05-2018

3210

20,792.33 05-2018

3210

20,792.33 05-2018

192,500.00

06-2018

Допорогова
закупівля

