
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ із змінами

на 2015 рік
Комунальне підприємство «Міськзеленбуд Дніпропетровської міської ради», код ЄДРПОУ 33338361

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 016:2010 код 29Л0.5 - Автомобілі спеціальної 
призначеності (Лот-1 Підіймач АГП-30, або еквівалент, 
Лот-2 Автомобільній кран вантажопідйомністю 25т, на-.шасі 
КАМАЗ, або еквівалент))

3210
4 200 000,00 грн. (чотири 
мільйона двісті тисяч грн. 

00 копійок) з ПДВ
Відкриті торги

Липень -  серпень 
2015 року

Кошти
місцевого
бюджету

ДК 016:2010 код 28.24Л- Інструмент електромеханічний 
для роботи однією рукою; інструмент ручний портативний 
із силовим урухомлювачем/приводом, інший (Лот 1 
Кущорізи «тримери» «Мотокоса 8ґі1і1 Р8 250» (або 
еквівалент), Лот 2 Висоторізи(8ііЬ1 НТ 131) (або 
еквівалент), Лот 3 Бензопили (8іі1і1 М8 260) (або 
еквівалент), Лот 4 Повітродув (Повітродувка 8йЬ1 ВИ 550) 
(або еквівалент), Лот 5 Садовий пилосос (вакуумний 
збірник листя) Ьазкі УО 440/25(або еквівалент))

3210 708 988,00 грн. (сімсот 
вісім тисяч дев’ятсот 

вісімдесят вісім) з ПДВ
Відкриті торги Червень - липень 

2015року

Кошти
місцевого
бюджету

ДК 016:2010 28.92.2 - машини інші для переміщування, 
планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, 
трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних 
копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та 
дорожні котки) ((Екскаватор навантажувач ІСВ_ЗСХ8М з 
гідравлічним пристроєм для видалення пнів (або 
еквівалент)

3210
2 700 000,00 грн. (два 

мільйони сімсот тисяч 3 
ПДВ)

Відкриті торги Квітень-липень
2015

Кошти
місцевого
бюджету

ДК 016:2010 код 29.10.5 - автомобілі спеціальної 
призначеності (Лот 1 КАМаз (колгоспник) (або еквівалент), 
Лот 2 Автокран із стрілою не менше 18 метрів КС 45717- 
1 Р(або еквівалент), Лот 3 Маніпулятор)

3210

1 149 350,00 грн. (один 
мільйон сто сорок дев’ять 

тисяч триста п’ятдесят 
грн. 00 копійок) з 

ПДВ

Відкриті торги березень -  
квітень 2015 року

Кошти
місцевого
бюджету



/К 016:2010 код 28.30.8 - Машини сільськогосподарські, 
інші (Лот ІФреза грунтова 1 0(Дч[ -  125 (або еквівалент), 
Лот 2Подрібнювач пнів ЛОТОК. 8РЕЕОУ МСЮ. 80/10 (або 
еквівалент), Лот 3 Рубальна машина (деревоподрібнююча 
машина) з електроприводом, Лот 4 Рубальна машина 
(деревоподрібнююча машина) навісна до трактору)

3210

269 575,00 (двісті 
шістдесят дев’ять тисяч 
п’ятсот сімдесят п’ять 

грн. 00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги березень -  
квітень 2015року

Кошти
місцевого
бюджету

ДК 016:2010 код 28.30.2 - Трактори сільськогосподарські, 
інші (Лот 1 Трактор МсСиїїосЬ М 200-107ТС (або 
еквівалент), Лот 2 Мотокультиватор, Лот 3 Мінітрактор 
Р\У 354 АС (або еквівалент))

3210
485 300,00 грн. 

(чотириста вісімдесят 
п’ять тисяч триста грн. 

00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги березень -  * 
квітень 2015року

Кошти
місцевого
бюджету

ДК 016:2010 код 28.92.2 Машини інші для переміщування, 
планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, 
трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних 
копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та 
дорожні котки) (Екскаватор навантажувач ІСВ ЗСХ 8ирег з 
функцією видалення пнів (або еквівалент)

3210
1 720 000,00 грн. (один 

мільйон сімсот двадцять 
тисяч) з ПДВ

Відкриті торги березень -  
квітень 2015року

Кошти
місцевого
бюджету

ДК 016:2010 код 28.30 - Машини сільськогосподарські та 
лісогосподарські Лот 1 Трактор МсСиїїосЬ М 200-107ТС 
(або еквівалент), Лот 2 Мотокультиватор, Лот 3 
Мінітрактор О XV 354 АС (або еквівалент), Лот 4 Фреза 
грунтова 1 СОХ -  125 (або еквівалент), Лот 5 Подрібнювач 
пнів КОТОК 8РЕЕОУ МСЮ. 80/10 (або еквівалент), Лот 6 
Рубальна машина (деревоподрібнююча машина) з 
електроприводом, Лот 7 Рубальна машина 
(деревоподрібнююча машина) навісна до трактору)

3210

2 166 211,00 грн. (два 
мільйони сто шістдесят 

шість тисяч двісті 
одинадцять грн.

00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги Лютий - березень 
2015року

Кошти
місцевого
бюджету

ДК 016:2010 код 28.24.12 Інструмент ручний портативний 
із силовим урухомлювачем/приводом, інший (лот 1 
Кущорізи «тримери» «Низцуата» (або еквівалент), Лот 2 
Висоторізи, Лот 3 Бензопили Низцуата (або еквівалент), 
Лот 4 Повітродув, Лот 5 Садовий пилосос (вакуумний 
збірник листя) Ьазкі УБ 440/25 (або еквівалент))

3210
708 988,00 грн. (сімсот 
вісім тисяч дев’ятсот 

вісімдесят вісім) з ПДВ
Відкриті торги Лютий - березень 

2015року

Кошти
місцевого
бюджету

ДК 016:2010 код 29.10.5 - автомобілі спеціальної 
призначеності (Лот 1 КАМаз (колгоспник) (або еквівалент), 
Лот 2 Автокран із стрілою не менше 18 метрів КС 45717- 
1 Р(або еквівалент), Лот 3 Маніпулятор)

3210

1 149 350,00 грн. (один 
мільйон сто сорок дев’ять 

тисяч триста п’ятдесят 
грн. 00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги березень -  
квітень 2015року

Кошти
місцевого
бюджету



лК 016:2010 код 28.24.12 Інструмент ручний портативний 
із силовим урухомлювачем/приводом, інший (Лот 1 
Кущорізи «тримери» «Ншцуата» (або еквівалент), Лот 2 
Висоторізи, Лот 3 Бензопили Низцуата (або еквівалент), 
Лот 4 Повітродув Лот 5 Садовий пилосос (вакуумний 
збірник листя) Ьазкі УБ 440/25 (або еквівалент))

3210
708 988,00 грн. (сімсот 
вісім тисяч дев’ятсот 

вісімдесят вісім) з ПДВ
Відкриті торги Лютий - березень 

2015року

Кошти
місцевого
бюджету

ЦК 016:2010 код 19.20.2 -  паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (лот 1 -  бензин А-92(по талонах); лот 2 -  бензин 
А-95(по талонах); лот 3 -  дизельне пальне(по талонах); лот 
4 - масло двухтактне; лот 5 -  масло М-8Ц; лот 6 -  масло И - 
20; лот 7 -  масло 8АЕ 30)

2 122 395,29 грн. (два 
мільйони сто двадцять 

дві тисячі триста 
дев’яносто п’ять грн. 
29 копійок ) з ПДВ

Відкриті торги
%

Лютий 2015 року Кошти
підприємства

ДК 016:2010 код 49.20.19 Послуги щодо перевезення 
вантажів,інші (лот 1 Послуги Автогідропідіймача АГП-17 
або АГП-18, лот 2 Послуги Автогідроподіймача АГП-.22, 
лот 3 Послуги Трактора на п/х з причепом, лот 4 Послуги 
КАМАЗ самоскид, лот 5 Послуги КРАЗ самоскид,- лот 6 
Послуги Поливомийної машини

5 358 764,50 грн. (п’ять 
мільйонів триста 

п’ятдесят вісім тисяч 
сімсот шістдесят чотири 
грн. 50 копійок) з ПДВ

Відкриті торги Лютий - березень 
2015року

Кошти
підприємства

ЦК 016:2010 код 19.20.2 -  паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (лот 1 -  бензин А-92(по талонах);лот 2 -  бензин 
А-95(по талонах);лот 3 -  дизельне пальне(по талонах))

5 413 480,00 грн. (п’ять 
мільйонів чотириста 

тринадцять тисяч 
чотириста вісімдесят грн. 

00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги Квітень 2015 
року

Кошти
підприємства

ЦК 016:2010 код 02.10.1 Рослини лісові, живі; насіння 
лісових дерев (лот 1 Дерева листяних порід; лот 2 Дерева 
хвойних колючих порід (ялина); лот-3 Кущі хвойних 
порід(ялівець); лот-4 Кущі листяних порід

1 098 705,00 грн. (один 
мільйон дев’яносто вісім 
тисяч сімсот п’ять грн. 00 

копійок) з ПДВ

Відкриті торги Лютий - березень 
2015року

Кошти
підприємства

ДК 016:2010 01.30.1 - Матеріал для саджання: рослини 
живі, цибулини, бульби та корені, живці й вусики, міцелій 
грибів (лот 1 однорічні квіти; лот 2 багаторічні квіти 
(хризантеми); лот 3 цибулинні квіти (тюльпани)

1 537 467,20 грн.(один 
мільйон п’ятсот тридцять 

сім тисяч чотириста 
шістдесят сім грн. 20 

копійок) з ПДВ

Відкриті торги Лютий - березень 
2015року

Кошти
підприємства

ДК 016:2010 код 02.10.1 - рослини лісові, живі; насіння 
лісових дерев (дерева та кущі листяних і хвойних порід)

3 376 518,00 грн.(три 
мільйони триста сімдесят 

шість тисяч п’ятсот 
вісімнадцять грн.

Г\П т с л г т іЙ а тл  Ч о і і ГТП

Відкриті торги Червень - липень 
2015року

Кошти
підприємства



ЦК 016:2010 код 01.19.2 -  Квіти зрізані та бутони квітів; 
насіння квітів (газонних трав)

269 920,00 грн. (двісті 
шістдесят дев’ять тисяч 
дев'ятсот двадцять грн. 

00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги Червень - липень 
2015року

Кошти
підприємства

ДК 016:2010 код 01.30.1 - матеріал для саджання: рослини 
живі, цибулини, бульби та корені, живці й вусики, міцелій 
грибів (Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 
бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів (цибулинні 
квіти (тюльпани)

99 906,00 грн.(дев’яносто 
дев’ять тисяч дев’ятсот 
шість грн. 00 копійок) 

з ПДВ

Відкриті торги Липень - 
серпень 2015року

Кошти
підприємства

ДК 016:2010 01.19.2 -  Квіти зрізані та бутони квітів; 
насіння квітів (газонних трав)

120 000, 00 грн. (сто 
двадцять тисяч) з ПДВ Відкриті торги Червень - липень 

2015року
Кошти

підприємства

ДК 016:2010 код 01.19.22 -  насіння квітів (газонних трде)
120 000, 00 грн. (сто 

двадцять тисяч грн. 00 
копійок) з ПДВ

Відкриті торги Лютий - березень 
2015року

Кошти
підприємства

ДК 016:2010 код 23.69.19-80.00 Вироби з цементу, бетону 
чи штучного каменю не для будівництва (зокрема вази, 
квіткові горщики, архітектурні орнаменти чи садові 
декоративні вироби, статуетки та декоративні вироби) 
(вази, гранітна крошка)

228 800,00 грн.(двісті 
двадцять вісім тисяч 

вісімсот грн. 00 копійок) 
з ПДВ

Відкриті торги Лютий - березень 
2015року

Кошти
підприємства

ДК 016:2010 код 02.10.1 Рослини лісові, живі; насіння 
лісових дерев ( лот 1 Дерева листяних порід; лот 2 Дерева 
хвойних колючих порід (ялина); лот-3 Кущі хвойних 
порід(ялівець); лот-4 Кущі листяних порід)

1 098 705,00 грн.(один 
мільйон дев’яносто вісім 
тисяч сімсот п’ять грн. 

00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги Лютий - березень 
2015року

Кошти
підприємства

ДК 016:2010 код 01.30.1 - Матеріал для саджання: рослини 
живі, цибулини, бульби та корені, живці й вусики, міцелій 
грибів ( лот 1 однорічні квіти; лот 2 багаторічні квіти 
(хризантеми); лот 3 цибулинні квіти (тюльпани)

1 537 467,20 грн. (один 
мільйон п’ятсот тридцять 

сім тисяч чотириста 
шістдесят сім грн.
20 копійок) з ПДВ

Відкриті торги Лютий - березень 
2015року

Кошти
підприємства

ДК 016:2010 код 01.19.22 -  насіння квітів (газонних трав)
120 000, 00 грн. (сто 
двадцять тисяч грн. 
00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги Лютий - березень 
2015року

Кошти
підприємства



ДК 016:2010 код 01.19.22 -  насіння квітів (газонних трав)
120 000, 00 грн. (сто 
двадцять тисяч грн. 
00 копійок) з Г1ДВ

Відкриті торги Лютий - березень 
2015року

Кошти
підприємства

ЦК 016:2010 код 23.69.19-80.00 Вироби з цементу, бетону 
чи штучного каменю не для будівництва (зокрема вази, 
квіткові горщики, архітектурні орнаменти чи садові 
декоративні вироби, статуетки та декоративні вироби) 
(вази, гранітна крошка)

228 800,00 грн. (двісті 
двадцять вісім тисяч 

вісімсот грн. 00 копійок) 
з ПДВ

Відкриті торги Лютий - березень 
2015року

Кошти
підприємства

ЦСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 -  послуги з поточного ремонту 
зелених насаджень.

0%

944 375,00 грн. (дев’ятсот 
сорок чотири тисячі 

триста сімдесят п’ять грн. 
00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги Липень 2015 Кошти
підприємства

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.07.2015 № 23/07

Голова комітету з конкурсних торгів

М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

І.П. Поваляшко

М.В. Яворська


