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ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
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Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради, код ЕДРПОУ 32835620
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана
вартість

предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
ДК: 25.11.2 Вироби конструкційні металеві та 
їхні частини (знаки дорожні, таблички)

2610 213 750,00 відкриті
торги квітень

Згідно Статті ЗО п.1 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» № 1197- VII 
від 10.04.2014р. зі змінами «Замовник відміняє 
торги в разі: відсутності подальшої потреби у 
закупівлі товарів, робіт та послуг». Закупівля 
буде проведена на суму 119 900,00 грн. (зміни 
цо додатку до річного плану державних 
закупівель № 7 по поточним видаткам). Сума у 
розмірі 93 850,00 грн. буде додана на закупівлю 
груби (ДК: 24.20.3 Труби та трубки зовнішнього 
діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші)

ДК: 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (бензини моторні, дизельне паливо, 
масла моторні, масла дизель)

2610 337 450,00 відкриті
торги квітень

При проведенні тендеру по ДК: 19.20.2 - паливо 
рідинне та газ; оливи мастильні (бензини 
моторні, дизельне паливо, масла моторні, масла 
дизель), який відбувся у червні, на лот 2 (масла 
моторні, масла дизель) не було учасників, тому 
згідно Статті 30 п.1 Закону України "Про 
здійснення державних закупівель" № 1197-УІІ 
від 10.04.2014р.зі змінами "Замовник відміняє 
торги в разі: подання для участі у них менше 
двох пропозицій конкурсних торгів, а у разі 
здійснення закупівлі за рамковими угодами з 
кількома учасниками - менше трьох 
пропозицій". 3 урахуванням економії від 
проведення тендеру по КЕКВ 2610 ДК: 19.20.2 - 
паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензини 
моторні, дизельне паливо, масла моторні, масла 
дизель), який відбувся у червні на лот 1 згідно 
повідомлення № 278 (23.06.2015) від 
23.06.2015р. про акцепт торгів сума у розмірі 
168 490,00 грн. буде додана на закупівлю 
кабелю (ДК: 27.32.1 Проводи та кабелі 
електронні й електричні, інші)

ДК: 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (масла моторні, масла дизель)

2610 19 800,00
переговорна
процедура
закупівлі

липень

Згідно Статті 39 п.2 Закону України "Про 
здійснення державних закупівель" № 1197-УП 
від 10.04.2014р.зі змінами "Переговорна 
процедура закупівлі застосовується замовником 
як виняток у разі: якщо замовником було двічі і 
відмінено процедуру закупівлі через відсутність 
достатньої кількості учасників".

ДК: 27.32.1 Проводи та кабелі електронні й 
електричні, інші (кабель) 2610 204 500,00 відкриті

торги липень
Збільшення фінансування згідно довідки про 
зміни до плану використання бюджетних коштів 
на 2015 рік № 4 від 15.06.2015р.

ДК: 24.20.3 Труби та трубки зовнішнього 
діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 
(труба)

2610 155 000,00 відкриті
торги липень

Збільшення фінансування згідно довідки про 
зміни до плану використання бюджетних коштів 
на 2015 рік № 4 від 15.06.2015р.

ДК: 27.90.7 Устатковання електричне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для 
регулювання руху на залізницях, трамвайних 
коліях, автомобільних дорогах, внутрішніх 
водних шляхах, майданчиках для паркування, 
портових спорудах і летовищах (світлофори 
транспортні, світлофори пішохідні з табло 
відліку часу, табло відліку часу)

3210 648 000,00 відкриті
торги червень

Збільшення фінансування згідно довідки про 
зміни до плану використання бюджетних коштів 
на 2015 рік № 5 від 15.06.2015р.

ДК: 27.12.3 Пульти, панелі та інші основи 
(контролери дорожні) 3210 370 000,00 відкриті

торги червень
Збільшення фінансування згідно довідки про 
зміни до плану використання бюджетних коштів 
на 2015 рік№ 5 від 15.06.2015р.

Всього: 1397 300,00

Затверджений рішенням комітету 

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгі

. № 12

, _____

Шевченко М.К. 
(ініціали та прізвище)

Бірюкова Ю.В. 
(ініціали та прізвище)


