Станом на 11 жовтня 2017 року

ПОГОДЖУЮ
Голова
Центральної виборчої комісії
____________ М. ОХЕНДОВСЬКИЙ
"___" ________________ 2017 року
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2017 рік
___Центральна виборча комісія, код за ЄДРПОУ 21661450__
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

№ з/п

Конкретна назва предмета закупівлі
(код національного класифікатора України
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник")

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

1
Телекомунікаційні послуги з надання телефонного
зв’язку загального користування
(64210000-1 – послуги телефонного зв’язку та передачі
даних)

2
6731010,
2240

2

Мультизональна система кондиціонування повітря
(42500000-1 – охолоджувальне та вентиляційне
обладнання)

6731010,
3110

3

Витратні матеріали
(30125100-2 – картриджі з тонером)

6731010,
2210

1

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

3
40 000,00 грн
(сорок тисяч гривень
00 копійок) з ПДВ
240 000,00 грн
(двісті сорок тисяч гривень
00 копійок) з ПДВ
535 800,00 грн
(п’ятсот тридцять п’ять
тисяч вісімсот гривень
00 копійок) з ПДВ
260 000,00 грн
(двісті шістдесят тисяч
гривень 00 копійок) з ПДВ

4

5
Січень

Переговорна
процедура
закупівлі
Відкриті торги

Лютий
Березень

Відкриті торги

Травень

Примітки

6
Тимчасовий розпис на
І квартал 2017 року

№ з/п

4

5

Конкретна назва предмета закупівлі
(код національного класифікатора України
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник")

1
Ліцензії на право використання та сервісної
підтримки програмного забезпечення захисту
інформації (на яке майнові права не передаються)
(48730000-4 – пакети програмного забезпечення для
забезпечення безпеки)
Оплата експлуатаційних та інших послуг,
пов’язаних з утриманням адмінбудинку та
прибудинкової території в належному стані
(77314000-4 – послуги з утримання територій)

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

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

2
6731010,
2240

3
1 030 000,00 грн
(один мільйон тридцять
тисяч гривень 00 копійок)
з ПДВ

4
Відкриті торги

5
Липень

6731010,
2240

2 812 711,20 грн
(два мільйони вісімсот
дванадцять тисяч сімсот
одинадцять гривень
20 копійок) з ПДВ, з них:

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий

Відкриті торги

Червень

Примітки

6

Державний бюджет:
2 485 329,60 грн
(два мільйони чотириста
вісімдесят п'ять тисяч
триста двадцять дев’ять
гривень 60 копійок);

6

Роботи з виділення електричних мереж
електрозабезпечення Центральної виборчої комісії
в адміністративному будинку за адресою: м. Київ,
площа Лесі Українки, 1
(45310000-3 – електромонтажні роботи)

6731010,
3142

відшкодування орендарем:
327 381,60 грн
(триста двадцять сім тисяч
триста вісімдесят одна
гривня 60 копійок).
3 190 000,00 грн
(три мільйони сто
дев’яносто тисяч гривень
00 копійок) з ПДВ, з них:
1 етап (2017 р.) –
1 860 000,00 грн
(один мільйон вісімсот
шістдесят тисяч гривень
00 копійок);
2 етап (2017 – 2018 рр.) –
1 330 000,00 грн
(один мільйон триста
тридцять тисяч гривень
00 копійок)

2

Виконання робіт
2 етапу
(2017 – 2018 рр.)
розпочинається лише
після виділення
Комісії бюджетних
асигнувань на вказану
суму.

№ з/п

7

8

Конкретна назва предмета закупівлі
(код національного класифікатора України
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник")

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

1
Поточний ремонт приміщень за адресою
вул. Академіка Туполєва, 12а, які перебувають в
аварійному стані, з метою забезпечення тепло-,
енергозбереження, дотримання санітарних норм
пожежної безпеки
(50700000-2 – послуги з ремонту і технічного
обслуговування будівельних конструкцій)
Послуги з технічного обслуговування та поточного
ремонту автомобілів Центральної виборчої комісії
на станціях техобслуговування
(50112000-3 – послуги з ремонту і технічного
обслуговування автомобілів):

2
6731010,
2240

3
223 750,00 грн
(двісті двадцять три тисячі
сімсот п’ятдесят гривень
00 копійок) з ПДВ

6731010,
2240

100 000,00 грн
(сто тисяч гривень
00 копійок) з ПДВ
631 377,39 грн
(шістсот тридцять одна
тисяча триста сімдесят сім
гривень 39 копійок)
з ПДВ, з них:

лот № 1– послуги з технічного обслуговування та поточного
ремонту автомобілів марки Mercedes-Benz

Паливо
лот № 1 – бензин марки А-95
(09132000-3 – бензин)
лот № 2 – дизельне паливо
(09134200-9 – дизельне паливо)

4
Відкриті торги

Відкриті торги

6731010,
2210

лот № 2 – 343 134,39 грн
(триста сорок три тисячі
сто тридцять чотири
гривні 39 копійок)
2 533 884,00 грн
(два мільйони п’ятсот
тридцять три тисячі
вісімсот вісімдесят чотири
гривні 00 копійок) з ПДВ,
з них:
лот № 1 – 2 413 644,00 грн
(два мільйони чотириста
тринадцять тисяч шістсот
сорок чотири гривні
00 копійок)
лот № 2 – 120 240,00 грн
(сто двадцять тисяч двісті
сорок гривень 00 копійок)

3

Відкриті торги

Примітки

5
Липень

6

Січень

Тимчасовий розпис на
І квартал 2017 року

Лютий

лот № 1 – 288 243,00 грн
(двісті вісімдесят вісім
тисяч двісті сорок три
гривні 00 копійок)

лот № 2 – послуги з технічного обслуговування та
поточного ремонту автомобілів марки Volkswagen

9

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

Лютий

№ з/п

10

11

12

13

14

15

16

Конкретна назва предмета закупівлі
(код національного класифікатора України
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник")

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

1
Телекомунікаційні послуги з підтримки
віртуальної приватної мережі АІТС "Державний
реєстр виборців" для забезпечення обміну даними
між органами Державного реєстру виборців
(64210000-1 – послуги телефонного зв'язку та передачі
даних)
Закупівля послуг з технічного обслуговування
серверного обладнання центру обробки даних АІТС
"Державний реєстр виборців"
(50312000-5 – технічне обслуговування і ремонт
комп'ютерного обладнання)
Закупівля послуг з технічного обслуговування
телекомунікаційного обладнання та обладнання
технічного захисту інформації АІТС "Державний
реєстр виборців"
(50330000-7– послуги з технічного обслуговування
телекомунікаційного обладнання)
Закупівля послуг з технічного обслуговування
серверного обладнання ORACLE ЦОД АІТС
"Державний реєстр виборців"
(50312000-5 – технічне обслуговування і ремонт
комп'ютерного обладнання)
Закупівля програмно-апаратних засобів
ідентифікації користувачів АІТС "Державний
реєстр виборців"
(35123000-2 – обладнання для ідентифікації об'єктів)
Закупівля ліцензій на загальносистемне програмне
забезпечення для функціонування АІТС
"Державний реєстр виборців" (на яке майнові
права не передаються)
(48620000-0 – операційні системи)
Закупівля ліцензій на технічну підтримку
програмного забезпечення системи управління
базами даних ORACLE (на яке майнові права не
передаються)
(48612000-1 – системи керування базами даних)

2
6731050,
2240

3
4 203 199,15 грн
(чотири мільйони двісті
три тисячі сто дев’яносто
дев’ять гривень
15 копійок) з ПДВ

4
Переговорна
процедура
закупівлі

5
Лютий

6731050,
2240

2 102 544,00 грн
(два мільйони сто дві
тисячі п’ятсот сорок
чотири гривні 00 копійок)
з ПДВ
6 858 935,00 грн
(шість мільйонів вісімсот
п’ятдесят вісім тисяч
дев’ятсот тридцять п’ять
гривень 00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги

Лютий

Відкриті торги

Лютий

6731050,
2240

1 670 000,00 грн
(один мільйон шістсот
сімдесят тисяч гривень
00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги

Березень

6731050,
2210

1 180 000,00 грн
(один мільйон сто
вісімдесят тисяч гривень
00 копійок) з ПДВ
5 817 000,00 грн
(п’ять мільйонів вісімсот
сімнадцять тисяч гривень
00 копійок) без ПДВ

Відкриті торги

Травень

Відкриті торги

Червень

4 376 420,00 грн
(чотири мільйони триста
сімдесят шість тисяч
чотириста двадцять
гривень 00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги

Липень

6731050,
2240

6731050,
2240

6731050,
2240

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

4

Примітки

6

№ з/п

17

18

Конкретна назва предмета закупівлі
(код національного класифікатора України
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник")

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

1
Закупівля ліцензій на загальносистемне програмне
забезпечення антивірусного захисту АІТС
"Державний реєстр виборців" (на яке майнові
права не передаються)
(48761000-0 – пакети антивірусного програмного
забезпечення)
Пристрої (кардрідери) для зчитування інформації
паспортів громадян України з безконтактним
електронним носієм у формі ID-картки
(30233300-4 – зчитувачі смарт-карток)

2
6731050,
2240

3
717 558,80 грн
(сімсот сімнадцять тисяч
п’ятсот п’ятдесят вісім
гривень 80 копійок)
без ПДВ

4
Відкриті торги

5
Вересень

6731050,
2210

862 500,00 грн
(вісімсот шістдесят дві
тисячі п’ятсот гривень
00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги

Жовтень

ЗАГАЛЬНА СУМА

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

39 385 679,54 грн
(тридцять дев’ять
мільйонів триста
вісімдесят п’ять тисяч
шістсот сімдесят дев’ять
гривень 54 копійки)

Затверджено рішенням тендерного комітету Комісії від "___" ______________ 2017 року.
Голова тендерного комітету

_________________

Ж.І. УСЕНКО-ЧОРНА

Секретар тендерного комітету

_________________

Г.О. ЗАЛІЗНЯК

5

Примітки

6

