ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
22 березня 2016 року № 490
Річний план закупівель
на 2018 рік
(зміни та доповнення № 6)
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
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Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Розмір
бюджетного
призначення за
кошторисом або
очікувана
вартість
предмета
закупівлі
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Процедура
закупвілі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

7

8

9

1

09310000-5 (Електрична енергія) Закупівля
електричної енергії в адміністративну будівлю
Служби автомобільних доріг у Київській області

09310000-5

428,838.09

Переговорна
процедура

Січень 2018

2

09320000-8 (Пара, гаряча вода та пов’язана
продукція) Централізоване постачання теплової
енергії в адміністративну будівлю Служби
автомобільних доріг у Київській області

09320000-8

727,432.00

Переговорна
процедура

Січень 2018

3

09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин марки А-95
та дизельне паливо для утримання автотранспорту
Служби автомобільних доріг у Київській області)

09130000-9

4,352,040.00

Відкриті торги

Січень 2018

50110000-9

4,321,083.00

Відкриті торги

Березень 2018

4

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування мототранспортних засобів і
супутнього обладнання (Послуги з ремонту і
технічного обслуговування автомобілів, які
належать Службі автомобільних доріг у Київській
області)

5

6

7

8

9

71320000-7 Послуги з інженерного проектування
(Розробка проектів організації дорожнього руху на
автомобільні дороги загального користування
державного значення Київської області Н-01 КиївЗнам’янка км 43+345 – км 123+750, Р-02 КиївІванків-Овруч км 11+432 – км 139+860, Р-02 Під’їзд
до ЧАЕС (КПП «Дитятки»), км 0+000 – км 27+676,
Р-02 Під’їзд до меморіального комплексу в с.Нові
Петрівці, км 0+000 - км 2+000 Р-03 ПівнічноСхідний обхід м. Києва км 0+000 – км 26+400, Р-03
Під’їзд до автодороги М-03 км 0+000 – км 5+400)

50750000-7 Послуги з технічного обслуговування
ліфтів (СОУ 42.1-37641918-105:2013 Послуги з
експлуатаційного утримання та технічного
обслуговування ліфтів надземних пішохідних
переходів на автомобільних дорогах державного
значення в межах Київської області)
50230000-6 Послуги з ремонту, технічного
обслуговування дорожньої інфраструктури і
пов’язаного обладнання та супутні послуги
(Послуги з експлуатаційного утримання штучних
споруд на автомобільних дорогах загального
користування державного значення Київської
області)
42630000-1 Металообробні верстати
(Універсальний комп’ютеризований
багатошвидкісний навантажувальний тестер (прес)
з комплектом для випробування по Маршаллу та
автоматичний випробувальний прес на 1300 кН з
аксесуарами для випробування асфальтобетону і
бетону)
ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного
середнього ремонту автомобільної дороги М-05
Київ-Одеса на ділянці км 128+028 - км 143+028
(45233142-6 Ремонт доріг)

71320000-7

2281

503,070.00

50750000-7

2281

50230000-6

2281

42630000-1

45233142-6

Відкриті торги

Січень 2018

2,066,471.37

Переговорна
процедура

Лютий 2018

34,264,870.00

Відкриті торги з
публікацією
Квітень 2018
англійською
мовою

623,000.00

2281

Відкриті торги

Квітень 2018

Відкриті торги з
публікацією
840,188,776.00
Травень 2018
англійською
мовою

10

11

ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного
середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-19
Феневичі-Бородянка-Макарів-Бишів на ділянках км
54+460 – км 59+500, км 60+600 – км 72+760
(окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)

71330000-0 Інженерні послуги різні (Паспортизація
мостів на автомобільних дорогах державного
значення Київської області)

Затверджений рішенням тендерного комітету від

45233142-6

2281

71330000-0

2281

Відкриті торги з
публікацією
190,767,208.00
Травень 2018
англійською
мовою

911,430.00

14.05.2018 р. № 18-6

Голова тендерного комітету

В. А. Саранча
м.п.

Секретар тендерного комітету

Т. Л. Лук'янчук

Відкриті торги

Травень 2018

