
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

Оснащення	  інженерних	  вводів	  житлових	  будинків	  
комунальної	  форми	  власності,	  ЖБК	  та	  ОСББ	  

теплолічильниками	  разом	  з	  програмно-‐апаратною	  
частиною	  диспетчеризації

3210
47	  000	  000,00	  грн	  (сорок	  сім	  мільйонів	  грн	  00	  

коп),	  в	  т.ч.	  ПДВ	  7	  833	  333,33	  грн
Без	  проведення	  конкурсних	  

торгів	  
березень

Код	  КФК	  150101	  
Будівельно-‐монтажні	  роботи	  

Предмет	  закупівлі	  визначається	  за	  
об’єктами	  будівництва	  

Оснащення	  інженерних	  вводів	  житлових	  будинків	  
комунальної	  форми	  власності,	  ЖБК	  та	  ОСББ	  

теплолічильниками	  разом	  з	  програмно-‐апаратною	  
частиною	  диспетчеризації

3210
3	  000	  000,00	  грн	  (три	  мільйони	  грн	  00	  коп),	  в	  

т.ч.	  ПДВ	  500	  000,00	  грн
Без	  проведення	  конкурсних	  

торгів	  
квітень	  

Код	  КФК	  150101	  
Проектні	  роботи

Предмет	  закупівлі	  визначається	  за	  
об’єктами	  будівництва

Термосанація	  будівель	  бюджетної	  сфери	  (перелік	  
обєктів	  визначений	  розпорядженням	  Київської	  

міської	  державної	  адміністрації	  )	  
3210

1	  000	  000,00	  грн	  (один	  мільйон	  грн	  00	  коп),	  в	  
т.ч.	  ПДВ	  166	  666,67	  грн

Без	  проведення	  конкурсних	  
торгів	  

квітень	  

Код	  КФК	  150101
Проектні	  роботи	  Предмет	  закупівлі	  

визначається	  за	  об’єктами	  
будівництва

Встановлення	  ІТП	  в	  житлових	  будинках	  (перелік	  
обєктів	  визначається	  розпорядженням	  Київської	  

міської	  державної	  адміністрації)
3210

31	  600	  000,00	  грн	  (тридцять	  один	  мільйон	  
шістсот	  тисяч	  грн	  00	  коп),	  в	  т.ч.	  ПДВ	  5	  266	  

666,67	  грн

Без	  проведення	  конкурсних	  
торгів	  

квітень	  

Код	  КФК	  150101	  
Будівельно-‐монтажні	  роботи	  

Предмет	  закупівлі	  визначається	  за	  
об’єктами	  будівництва	  

Встановлення	  ІТП	  в	  житлових	  будинках	  (перелік	  
обєктів	  визначається	  розпорядженням	  Київської	  

міської	  державної	  адміністрації)
3210

1	  900	  000,00	  грн	  (один	  мільйон	  дев'ятсот	  
тисяч	  грн	  00	  коп),	  в	  т.ч.	  ПДВ	  316	  666,67	  грн	  

Без	  проведення	  конкурсних	  
торгів	  

квітень	  

Код	  КФК	  150101
	  Проектні	  роботи	  

Предмет	  закупівлі	  визначається	  за	  
об’єктами	  будівництва

Реконструкція	  систем	  гарячого	  водопостачання	  
закладів	  бюджетної	  сфери	  із	  застосуванням	  

відновлювальних	  джерел	  енергії	  (перелік	  обєктів	  
визначається	  розпорядженням	  Київської	  міської	  
державної	  адміністрації	  від	  01.12.2014	  №	  1400)

3210
3	  000	  000,00	  грн	  (три	  мільйони	  грн	  00	  коп),	  в	  

т.ч.	  ПДВ	  500	  000,00	  грн
Без	  проведення	  конкурсних	  

торгів	  
березень

Код	  КФК	  150101	  
Будівельно-‐монтажні	  роботи

Предмет	  закупівлі	  визначається	  за	  
об’єктами	  будівництва

Реконструкція	  систем	  гарячого	  водопостачання	  
закладів	  бюджетної	  сфери	  із	  застосуванням	  

відновлювальних	  джерел	  енергії	  (перелік	  обєктів	  
визначається	  розпорядженням	  Київської	  міської	  
державної	  адміністрації	  від	  01.12.2014	  №	  1400)

3210
1	  000	  000,00	  грн	  (один	  мільйон	  грн	  00	  коп),	  в	  

т.ч.	  ПДВ	  166	  666,67	  грн
Без	  проведення	  конкурсних	  

торгів	  
березень

Код	  КФК	  150101	  
Проектні	  роботи

Предмет	  закупівлі	  визначається	  за	  
об’єктами	  будівництва

Реконструкція	  систем	  теплозабезпечення	  закладів	  
бюджетної	  сфери	  та	  об'єктів	  комунальної	  власності,	  в	  
тому	  числі	  із	  застосуванням	  альтернативих	  джерел	  

енергії	  (перелік	  обєктів	  визначається	  
розпорядженням	  Київської	  міської	  державної	  

адміністрації	  від	  01.12.2014	  №	  1399)

3210
1	  000	  000,00	  грн	  (один	  мільйон	  грн	  00	  коп),	  в	  

т.ч.	  ПДВ	  166	  666,67	  грн
Без	  проведення	  конкурсних	  

торгів	  
березень

Код	  КФК	  150101	  
Будівельно-‐монтажні	  роботи

Предмет	  закупівлі	  визначається	  за	  
об’єктами	  будівництва

Реконструкція	  систем	  теплозабезпечення	  закладів	  
бюджетної	  сфери	  та	  об'єктів	  комунальної	  власності,	  в	  
тому	  числі	  із	  застосуванням	  альтернативих	  джерел	  

енергії	  (перелік	  обєктів	  визначається	  
розпорядженням	  Київської	  міської	  державної	  

адміністрації	  від	  01.12.2014	  №	  1399)

3210
2	  000	  000,00	  грн	  (два	  мільйони	  грн	  00	  коп),	  в	  

т.ч.	  ПДВ	  333	  333,33	  грн
Без	  проведення	  конкурсних	  

торгів	  
березень

Код	  КФК	  150101
	  Проектні	  роботи

Предмет	  закупівлі	  визначається	  за	  
об’єктами	  будівництва

Термосанація	  дошкільного	  навчального	  закладу	  №	  
113	  на	  вул.Здолбунівській,	  3-‐Б	  з	  добудовою	  поверху

3210
148	  000,00	  грн	  (сто	  сорок	  вісім	  тисяч	  грн	  00	  

коп),	  в	  т.ч.	  ПДВ	  24	  666,67	  грн
Без	  проведення	  конкурсних	  

торгів	  
квітень	  

Код	  КФК	  150101
	  Проектні	  роботи

Предмет	  закупівлі	  визначається	  за	  
об’єктами	  будівництва

ДОДАТОК	  ДО	  РІЧНОГО	  ПЛАНУ	  ЗАКУПІВЕЛЬ	  на	  2015	  рік
комунального	  підприємства	  

"Група	  впровадження	  проекту	  з	  енергозбереження	  в	  адміністративних	  та	  громадських	  будівлях	  міста	  Києва"	  
виконавчого	  органу	  Київради	  (КМДА)	  

Затверджений	  рішенням	  комітету	  з	  конкурсних	  торгів	  від	  	  24.03.2015	  №	  1	  .

код	  за	  ЄДРПОУ	  25772436	  
(найменування	  замовника,	  код	  за	  ЄДРПОУ)


