
Річний план закупівель  на 2015 рік  

Департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку виконавчого комітету  Івано-Франківської міської 

ради,  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37794186 

(найменуваня замовника, ідентифікаційний 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 016:2010-81.29.1 послуги  

щодо очищування, інші (послуги з 

утримання доріг, площ, 

внутрішньоквартальних територій 

міста та  дорожніх знаків) 

КЕКВ -2240 

6035860,00 грн.                             

(шість мільйонів тридцять 

п'ять тисяч вісімсот шістдесят) 

грн. з ПДВ   

відкриті торги 
лютий            

2015 р. 

відповідно до 

ч.1 ст. 2 та ч.1 

ст. 12 Закону 

ДК 016:2010-81.30.1 послуги щодо 

благоустрою території (послуги з 

утримання зелених насаджень та 

озеленення міста)  

КЕКВ -2240 

945220,00 грн.                                

(дев'ятсот сорок п'ять тисяч 

двісті двадцять) грн. з ПДВ 

відкриті торги 
січень               

2015 р. 

відповідно до 

ч.1 ст. 2 та ч.1 

ст. 12 Закону 

ДК 016:2010–96.03.1 послуги 

похоронні та суміжні (послуги з 

доставки померлих на 

судмедекспертизу) 

КЕКВ -2240 

306480,00 грн.                                      

(триста шість тисяч чотириста 

вісімдесят) грн. з ПДВ 

відкриті торги 
січень            

2015 р. 

відповідно до 

ч.1 ст. 2 та ч.1 

ст. 12 Закону 



ДК 016:2010-81.30.1 послуги щодо 

благоустрою території (послуги зі 

звалювання дерев на виконання 

звернень мешканців)  

КЕКВ -2240 

201960,00 грн.                               

(двісті одна тисяча дев'ятсот 

шістдесят) грн. з ПДВ 

запит цінових 

пропозицій 

лютий          

2015 р. 

відповідно до 

ч.1 ст.12 та ч.1 

ст. 35 Закону 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 поточний 

ремонт (послуги з поточного 

ремонту доріг)  

КЕКВ -2240 

2197845,00 грн.                             

(два мільйони сто дев'яносто 

сім тисяч вісімсот сорок п'ять)  

відкриті торги 
лютий             

2015 р. 

відповідно до 

ч.1 ст. 2 та ч.1 

ст. 12 Закону 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 поточний 

ремонт (послуги з поточного 

ремонту інженерних мереж)  

КЕКВ -2240 

1765390,00 грн.                             

(один мільйон сімсот 

шістдесят п'ять тисяч триста 

дев'яносто) грн. з ПДВ 

відкриті торги 
квітень            

2015 р. 

відповідно до 

ч.1 ст. 2 та ч.1 

ст. 12 Закону 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 поточний 

ремонт (послуги з нанесення 

дорожньої розмітки)  

КЕКВ -2240 

1533440,00 грн.                             

(один мільйон п'ятсот тридцять 

три тисячі чотириста сорок) 

грн. з ПДВ 

відкриті торги 
лютий            

2015 р. 

відповідно до 

ч.1 ст. 2 та ч.1 

ст. 12 Закону 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 поточний 

ремонт (послуги з поточного 

ремонту міжбудинкових проїздів)  

КЕКВ -2240 

490390,00 грн. (чотириста 

дев'яносто тисяч триста 

дев'яносто) грн. з ПДВ 

відкриті торги 
лютий            

2015 р. 

відповідно до 

ч.1 ст. 2 та ч.1 

ст. 12 Закону 
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