Річний план закупівель на 2015 рік (зі змінами і доповненнями)
Департамент комунального господарства, транспорту і зв'язку виконавчого комітету Івано-Франківської міської
ради, код за ЄДРПОУ 37794186
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

2

3

4

5

КЕКВ - 2240

6035860,00 грн.
(шість мільйонів тридцять п'ять
тисяч вісімсот шістдесят) грн. з
ПДВ

відкриті торги

лютий
2015 р.

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.

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.

Предмет закупівлі

1
ДК 016:2010-81.29.1 послуги
щодо очищування, інші (послуги
з утримання доріг, площ,
внутрішньоквартальних
територій міста та дорожніх
знаків)

Примітки

6
Процедура
закупівлі
завершена
з визначенням
переможця
торгів
Процедура
закупівлі
завершена
з визначенням
переможця
торгів
Процедура
закупівлі
завершена
з визначенням
переможця
торгів

ДК 016:2010-81.30.1 послуги
щодо благоустрою території
(послуги зі звалювання дерев на
виконання звернень мешканців)

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 поточний
ремонт (послуги з поточного
ремонту доріг)

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 поточний
ремонт (послуги з поточного
ремонту міжбудинкових
проїздів)

Процедура
закупівлі
завершена
з визначенням
переможця
торгів
Процедура
закупівлі
завершена
з визначенням
переможця
торгів
Процедура
закупівлі
завершена
з визначенням
переможця
торгів

КЕКВ - 2240

201960,00 грн.
(двісті одна тисяча дев'ятсот
шістдесят) грн. з ПДВ

запит цінових
пропозицій

лютий
2015 р.

КЕКВ - 2240

2197845,00 грн.
(два мільйони сто дев'яносто
сім тисяч вісімсот сорок п'ять)
грн. з ПДВ

відкриті торги

лютий
2015 р.

КЕКВ - 2240

490390,00 грн.
(чотириста дев'яносто тисяч
триста дев'яносто) грн. з ПДВ

відкриті торги

лютий
2015 р.

відкриті торги

травень
2015 р.

відповідно до
ч.1 ст. 2 та ч.1
ст. 12 Закону

відкриті торги

травень
2015 р.

відповідно до
ч.1 ст. 2 та ч.1
ст. 12 Закону

3791932,00 грн.

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 капітальний
ремонт (роботи з капітального
ремонту вул. Кармелюка)

КЕКВ - 3132

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 капітальний
ремонт (роботи з капітального
ремонту вул. Ленкавського, І-ша
черга: від вул. К. Данила до вул.
Бельведерська)

2129647,00 грн.
(два мільйони сто двадцять
КЕКВ - 3132
дев’ять тисяч шістсот сорок сім)
грн. з ПДВ

(три мільйони сімсот дев’яносто
одна тисяча дев’ятсот тридцять
дві) грн. з ПДВ

ДК 016:2010–28.92.2 машини
інші для переміщування,
планування, профілювання,
розробляння, вирівнювання,
трамбування, ущільнювання та
виймання грунту, корисних
копалин або руд (зокрема
бульдозери, механічні лопати та
дорожні котки) (коток дорожній
б/в, гладко вальцевий тандемний
зчленований вібраційний, масою
11.9 тон)
ДК 016:2010-81.30.1 послуги
щодо благоустрою території
(послуги з утримання зелених
насаджень та озеленення міста)

КЕКВ - 3110

КЕКВ - 2240

ДК 016:2010-81.30.1 послуги
щодо благоустрою території
(послуги зі звалювання дерев на
виконання звернень мешканців)

КЕКВ - 2240

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 капітальний
ремонт (роботи з капітального
ремонту вул. Б. Хмельницького,
І-ша черга: від вул. Сагайдачного
до вул. Радищева)

КЕКВ - 3132

1500000,00 грн.
(один мільйон п’ятсот тисяч)
грн. з ПДВ

490380,00 грн.
(чотириста дев’яносто тисяч
триста вісімдесят) грн. з ПДВ
(додаткові кошти)
245190,00 грн.
(двісті сорок п’ять тисяч сто
дев’яносто) грн. з ПДВ
(додаткові кошти)

6307060,00 грн.
(шість мільйонів триста сім
тисяч шістдесят) грн. з ПДВ

відкриті торги

травень
2015 р.

Торги
відмінені
відповідно до
п. 1 ч. 1 ст. 30
Закону
(відсутність
подальшої
потреби в
закупівлі
товару)

відкриті торги

червень
2015 р.

відповідно до
ч.1 ст. 2 та ч.1
ст. 12 Закону

відкриті торги

червень
2015 р.

відповідно до
ч.1 ст. 2 та ч.1
ст. 12 Закону

відкриті торги

червень
2015 р.

відповідно до
ч.1 ст. 2 та ч.1
ст. 12 Закону

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 капітальний
ремонт (роботи з капітального
ремонту вул. Тичини)

ДК 016:2010-81.29.1 послуги
щодо очищування, інші (послуги
з утримання доріг, площ,
внутрішньоквартальних
територій міста та дорожніх
знаків)

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 поточний
ремонт (послуги з поточного
ремонту доріг)

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 капітальний
ремонт (роботи з нанесення
дорожньої розмітки)

4149770,00 грн.
(чотири мільйони сто сорок
дев’ять тисяч сімсот сімдесят)
грн. з ПДВ

відкриті торги

червень
2015 р.

відповідно до
ч.1 ст. 2 та ч.1
ст. 12 Закону

відкриті торги

червень
2015 р.

відповідно до
ч.1 ст. 2 та ч.1
ст. 12 Закону

КЕКВ - 2240

1470000,00 грн.
(один мільйон чотириста
сімдесят тисяч) грн. з ПДВ
(додаткові кошти)

відкриті торги

липень
2015 р.

відповідно до
ч.1 ст. 2 та ч.1
ст. 12 Закону

КЕКВ - 3132

1613180,00 грн.
(один мільйон шістсот
тринадцять тисяч сто
вісімдесят) грн. з ПДВ

відкриті торги

липень
2015 р.

відповідно до
ч.1 ст. 2 та ч.1
ст. 12 Закону

КЕКВ - 3132

КЕКВ - 2240

1961540,00 грн.
(один мільйон дев’ятсот
шістдесят одна тисяча п’ятсот
сорок) грн. з ПДВ
(додаткові кошти)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.07.2015 р., протокол № 7
Голова комітету з конкурсних торгів

_____________________

Сенчук І. В.

(підпис)

М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів

_____________________
(підпис)

Бойчук Т. О.

