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ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2015 рік № 6
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ДК: 20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів 
(фарба для розмітки доріг та фарба ПФ)

2610 1 958 088,00 відкриті торги квітень

22.06.2015р. укладений договір № 22 на суму 
1 943 200,00 грн. 08.07.2015р. укладена 
додаткова угода № 1 до договору № 22 від 
22.06.2015р. на суму 1 754 480,00 грн. Економія 
склала 203 608,00 грн. та додана у додаток до 
річного плану державних закупівель № 11 по 
поточним видаткам (КЕКВ 2610).

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-УІІ 
від 10.04.2014р.зі змінами "Переговорна 
процедура закупівлі застосовується замовником 
як виняток у разі: якщо замовником було двічі 
відмінено процедуру закупівлі через відсутність 
достатньої кількості учасників".

ДК: 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
(масла моторні, масла дизель) 2610 19 800,00

переговорна
процедура
закупівлі

жовтень У зв’язку з виробничою необхідністю процедура 
закупівлі буде проведена пізніше.

ДК: 27.32.1 Проводила кабелі електронні й 
електричні, інші (кабель)

2610 204 500,00 відкриті торги липень

28.08.2015р. укладений договір № 28-08-1 на 
суму 190 009,20 грн. Економія склала 14 490,80 | 
грн. та додана у додаток до річного плану 
державних закупівель № 11 по поточним 
видаткам (КЕКВ 2610).

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

28.08.2015р. укладений договір № 28/08-2 на 
суму 148 892,40 грн. Економія склала 6 107,60 
грн. та додана у додаток до річного плану 
державних закупівель № 11 по поточним 
видаткам (КЕКВ 2610).

ДК: 29.10.5 Автомобілі спеціальної призначеності 
(автопідіймач телескопичний АП-18 на шасі ГАЗ
3309)

3210 1 300 000,00 відкриті торги квітень
21.07.2015р. укладений договір № 09/1 на суму 
1 240 000,00 грн. 18.09.2015р. укладена 
додаткова угода №1 до договору № 09/1 від 
21.07.2015р., згідно якої договір розірваний.

ДК: 29.10.5 Автомобілі спеціальної призначеності 
(автопідіймач телескопичний АП-18 на шасі ГАЗ
3309)

3210 1 300 000,00 відкриті торги жовтень

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)

3210 945 000,00 відкриті торги квітень

31.08.2015р. укладений договір № 31-08 на суму 
438 324,00 грн. Економія склала 506 676,00 грн. 
Зкономія у сумі 15 360,00 грн. додана у додаток 
до річного плану державних закупівель № 12 по 
капітальним видаткам (КЕКВ 3210).

ДК: 27.12.3 Пульти, панелі та інші основи
(контролери дорожні) 3210 510 000,00 відкриті торги квітень 14.07.2015р. укладений договір № 14/07 на суму 

495 200,00 грн. Економія склала 14 800,00 грн.
ДК: 27.90.7 Устатковання електричне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання 
руху па 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

Згідно рішення № 1677-р/пк-ск Постійно діючої 
адміністративної колегії Антимонопольного 
комітету України від 22.09.2015р. підприємство І 
зобов’язано відмінити процедуру закупівлі.

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)

3210 180 000,00 відкриті торги жовтень

У зв’язку з виробничою необхідністю закупівля 
буде проведена на суму 180 000,00 грн.

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

28.08.2015р. укладений договір № 28/08-3 на 
суму 236 160,00 грн. Економія склала 133 840,00 
грн.

Всього: .... ... 5 642 388,00

Затверджений рішенням комітету з конкурі 

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

Шевченко М.К. 
(ініціали та прізвище)

Бірюкова Ю.В, 
(ініціали та прізвище)


