Річний план закупівель
на 2020 рік (зміни та доповнення № 13)

згідно
Закону України "Про публічні закупівлі" із змінами № 396-IX від 19.12.2019

Служба автомобільних доріг у Київській області
вул.Народного ополчення, 11-А, м.Київ, 03151, код 26345736, категорія Замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону
України «Про публічні закупівлі»
(найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його
категорія )

№
з/п

1

1

2

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним
закупівельним словником та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета
закупівлі (за наявності)

2
ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього
ремонту автомобільної дороги
Р-19
Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів на ділянці км 0+000 - км
4+500 (45233142-6 Ремонт доріг)
ГБН Г.1-218-182:2011 Улаштування шумозахисних екранів
на автомобільній дорозі М-05 Київ - Одеса на ділянці км 20
+ 809 - км 21 + 179 (45230000-8 Будівництво трубопроводів,
ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і
залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Код
економічної
Розмір бюджетного
класифікації
призначення за
видатків
кошторисом та/або
бюджету
очікувана вартість
(для
предмета закупівлі, грн
бюджетних
коштів)

3

5

Вид закупівлі
(процедура
закупівлі,
спрощена
закупівля,
договір про
закупівлю,
укладений без
використання
електронної
системи
закупівель)
6

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Джерело
фінансування
закупівлі

Примітки

8

9

10

58,524,215.00

2281

Відкриті торги з
публікацією
Травень 2020
англійською
мовою

7,709,039.00

3210

Відкриті торги

Травень 2020

кошти державного
бюджету України

кошти державного
бюджету України

71320000-7 Послуги з інженерного проектування (Розробка проектів
організації дорожнього руху на автомобільні дороги загального
користування державного значення Київської області):

3

Лот 1 Р-04 Київ-Фастів-Біла Церква-Тараща-Звенигородка км 0+000 – км
15+000, Р-69 Київ-Вишгород-Десна-Чернігів км 13+290 – км 21+650, км
22+150 – км 23+557, км 27+539 – км 69+702, Т-25-41 Новий БиківЗгурівка-Яготин км 4+200 – км 47+400;
Лот 2 - М-05
Київ-Одеса км 11+660 – км 17+740,
М-06 Київ-Чоп км 14+080 – км 68+340;

1,912,088.28

2281

Відкриті торги

Травень 2020

кошти державного
бюджету України

Очікувана вартість по
лотам:
Лот 1 - 867 200,15 грн;
Лот 2 - 646 288,26
грн;
Лот 3 - 398 599,87 грн.

Лот 3 - М-07 КиївКовель-Ягодин км 19+100 – км 79+717.

4

5

71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії
(Визначення геопросторових координат автомобільних доріг
загального користування державного значення)
ГБН Г.1-218-182:2011 Послуги з поточного середнього
ремонту шляхопроводу через залізницю на км 451 + 555
автомобільної дороги Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква
- Ржищів - Канів - Софіївка (45233142-6 Ремонт доріг)

486,682.26

13,395,929.00

6

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

1,912,069.00

7

ГБН Г.1-218-182:2011 Улаштування шумозахисних екранів
на автомобільній дорозі М-05 Київ - Одеса на ділянці км 20
+ 809 - км 21 + 179 (45230000-8 Будівництво трубопроводів,
ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і
залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

7,709,039.00

8

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

1,912,069.00

9

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

1,355,244.19

09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин марки А-95 та
10 дизельне паливо для утримання автотранспорту Служби
автомобільних доріг у Київській області)
Затверджений рішенням тендерного комітету від 02.07.2020 р. № 20-13

1,933,078.60

2281

Відкриті торги

Травень 2020

кошти державного
бюджету України

2281

Відкриті торги з
публікацією
Травень 2020
англійською
мовою

кошти державного
бюджету України

3210

2281

Відкриті торги

Червень 2020

видатки,
передбачені
тимчасовим
кошторисом на
утримання
Замовника

Відкриті торги

Червень 2020

кошти державного
бюджету України

Відкриті торги

Червень 2020

видатки, передбачені
тимчасовим
кошторисом на
утримання Замовника

Відкриті торги

Червень 2020

кошти державного
бюджету України

Липень 2020

видатки, передбачені
кошторисом на
утримання Замовника
на 2020 р.

Відкриті торги

повторно

повторно

О. М. Кошель

Голова тендерного комітету
м.п.
Секретар тендерного комітету

Н. С. Гребень

