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Предмет закупівлі Примітки
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Код КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

ДК 016:2010 -35.30.1  Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої води (теплова 
енергія в гарячій воді), 2 лоти,  (35-30-12-
00.00), у тому числі  

лот 1- Пара та гаряча вода; постачання пари 
та гарячої води (теплова енергія в гарячій 
воді)

63 483 571.53 грн. (шістдесят три 
мільйона чотириста вісімдесят три 

тисячі  п'ятсот сімдесят  одна  гривня 
п'ятдесят три   копійки), з ПДВ

переговорна 
процедура

грудень 2015 
року

 торги проведені- договір діє 
до 31.12.2016    

лот 2- Пара та гаряча вода; постачання пари 
та гарячої води (теплова енергія в гарячій 
воді)

386 824.80 грн. (триста вісімдесят 
шість тисяч вісімсот двадцять чотири  

гривні вісімдесят   копійок), з ПДВ

переговорна 
процедура

грудень 2015 
року

   торги проведені- договір діє 
до 31.12.2016    

ДК 016:2010 - 64.99.1 Послуги фінансові, крім 
страхування та пенсійного забезпечення, 
інші, н.в.і.у. (послуги з прийому платежів від 
населення за послуги з централізованого 
опалення та постачання гарячої води)

3 895 000.00 грн. (три мільйона 
вісімсот дев'яносто п'ять тисяч  
гривень ноль копійок), без ПДВ 

листопад-
грудень 2015 

року

ДК 016:2010 - 19.20.2 Паливо рідинне та газ; 
оливи мастильні ( бензин А-95 по талонах, 
бензин А-92 по талонах, паливо дизельне по 
талонах)

7 701 325.00 грн. (сім мільйонів сімсот 
одна тисяча триста двадцять п'ять 

гривень ноль копійок), з ПДВ

листопад-
грудень 2015 

року

ДК 016:2010 - 71.20.1 Послуги щодо 
технічного випробовування й аналізування , 2 
лоти, у тому числі 
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лот 1 - Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування (повірка 
засобів вимірювальної техніки)

608 471,00 грн. (шістсот вісім тисяч 
чотириста сімдесят одна гривна ноль 

копійок)), з ПДВ

грудень 2015 
року

лот 2 - Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування (повірка 
лічильників води та теплолічильників)

1 105 345,00 грн.(один мільйон сто 
пять тисяч триста сорок пять гривень 

ноль копійок), з ПДВ

грудень 2015 
року

 ДК 016:2010 - 71.20.1 Послуги щодо 
технічного випробування й аналізування 
(послуги щодо планової періодичної повірки 
квартирних засобів обліку гарячої води), 7 
лотів (71.20.19-01.07 ), у тому числі

4 635 047,40 грн. (чотири мільйона 
шістсот тридцять п'ять тисяч сорок сім 

гривень сорок копійок), з ПДВ

грудень 2015 
року

лот 1 - Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
планової періодичної повірки квартирних 
засобів обліку гарячої води)

348 370.60 грн. (триста сорок вісім 
тисяч триста сімдесят гривень 

шістдесят копійок), з ПДВ

грудень 2015 
року

лот 2 - Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
планової періодичної повірки квартирних 
засобів обліку гарячої води)

718 299.56 грн. (сімсот вісімнадцять 
тисяч двісті дев'яносто дев'ять гривень 

п'ятдесят шість копійок), з ПДВ

грудень 2015 
року

лот 3 - Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
планової періодичної повірки квартирних 
засобів обліку гарячої води)

1 561 418.90 грн. (один мільйон п'ятсот 
шістдесят одна тисяча чотириста 
вісімнадцять гривень дев'яносто 

копійок), з ПДВ

грудень 2015 
року

лот 4 - Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
планової періодичної повірки квартирних 
засобів обліку гарячої води)

195 118.78 грн. (сто дев'яносто п'ять 
тисяч сто вісімнадцять  гривень 
сімдесят вісім копійок), з ПДВ

грудень 2015 
року

лот 5 - Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
планової періодичної повірки квартирних 
засобів обліку гарячої води)

580 357.30 грн.(п'ятсот вісімдесят 
тисяч триста пятдесят сім гривень 

тридцять копійок), з ПДВ 

грудень 2015 
року
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лот 6 - Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
планової періодичної повірки квартирних 
засобів обліку гарячої води)

627 067.08 грн. (шістсот двадцять сім 
тисяч шістдесят сім гривень вісім 

копійок), з ПДВ

грудень 2015 
року

лот 7 - Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
планової періодичної повірки квартирних 
засобів обліку гарячої води)

604 415.18 грн. (шістсот чотири тисячі 
чотириста п'ятнадцять гривень 

вісімнадцять копійок), з ПДВ

грудень 2015 
року

ДК 016:2010 - 71.20.1 Послуги щодо 
технічного випробування й аналізування 
( послуги щодо повірки засобів 
вимірювальної техніки), 13 лотів (71.20.19-
99.00),(ДК021:2015 -50433000-9 Послуги з 
калібрування ),у тому числі

Лот 1 -   Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки- 
повірка  лічильників газу "ИРВИС") 

33 712,00 грн.( тридцять три тисячі 
сімсот дванадцять гривень  ноль 

копійок), з ПДВ

лютий 2016 
року

Лот 2 -  Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки - 
повірка  лічильників газу "КУРС") 

15 714,00 грн. (п'ятнадцять тисяч 
сімсот чотирнадцять гривень  ноль 

копійок), з ПДВ

лютий 2016 
року

Лот 3- Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки- 
повірка  лічильників газу "GMS") 

7 820 грн.  (сім тисяч вісімсот двадцять 
гривень  ноль копійок), з ПДВ

лютий 2016 
року

Лот 4-   Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки- 
повірка  лічильників газу "ГУВР") 

9 106 грн.  (дев'ять тисяч сто шість  
гривень  ноль копійок), з ПДВ

лютий 2016 
року

Лот 5- Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки- 
повірка  лічильників газу ЛГ-К) 

2 585 грн. (дві тисячі п'ятсот вісімдесят 
п'ять гривень  ноль копійок), з ПДВ

лютий 2016 
року
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Лот 6- Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки 
-повірка  лічильників газу РГ-С) 

1 194,00 грн.  (одна тисяча сто 
дев'яносто чотири гривні  ноль 

копійок),  з ПДВ

лютий 2016 
року

Лот 7- Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки 
-повірка  комлекса КВР-1) 

2 033,00 грн. (дві тисячі тридцять три   
гривні  ноль копійок), з ПДВ

лютий 2016 
року

Лот 8- Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки - 
повірка корректорів та обчислювачів  газу) 

39 157,00 грн.  (тридцять дев'ять тисяч 
сто п'ятдесят сім гривень  ноль 

копійок),   з ПДВ

лютий 2016 
року

Лот 9- Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки- 
повірка газоаналізаторів "Дозор") 

9 216,00 грн.  (дев'ять тисяч двісті 
шістнадцять  гривень  ноль копійок), з 

ПДВ

лютий 2016 
року

Лот 10- Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки - 
повірка газоаналізаторів)

8 260,00 грн. (вісім тисяч двісті 
шістдесят   гривень  ноль копійок), з 

ПДВ

лютий 2016 
року

Лот 11- Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки- 
повірка пірометрів) 

8 260,00 грн. (вісім тисяч двісті 
шістдесят   гривень  ноль копійок), з 

ПДВ

лютий 2016 
року

Лот 12-  Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки- 
повірка лічильників води, теплолічильників) 

33 488,00 грн. (тридцять три  тисячі 
чотириста вісімдесят  вісім гривень  

ноль копійок),  з ПДВ.

лютий 2016 
року

Лот 13 -  Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки - 
повірка аналізаторів  нафтопродуктів у воді)

1 450,00 грн.  (одна тисяча чотириста 
п'ятдесят  гривень  ноль копійок), з 

ПДВ

лютий 2016 
року

ДК 016:2010 - 71.20.1 Послуги щодо 
технічного випробовування й аналізування 
(повірка автоматизованої системи 
комерційного обліку електричної енергії)  
(71.20.19-99-00) (ДК021:2015 - 50433000-9 
Послуги з калібрування) 

130 000,00 грн. (сто тридцять   тисяч 
гривень ноль копійок), з ПДВ

лютий-березень 
2016  року
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ДК 016:2010 - 71.20.1 Послуги щодо 
технічного випробовування й аналізування, 2 
лоти,  (71.20.19-99-00), (ДК021:2015 - 
50433000-9 Послуги з калібрування),  у тому 
числі: 

46 500,00 грн. (сорок шість тисяч 
п'ятсот гривень ноль копійок), з ПДВ

лютий-березень 
2016  року

лот 1 - Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування (повірка 
лічильників електричної енергії)

40 000. грн. (сорок тисяч гривень ноль 
копійок), з ПДВ

лютий-березень 
2016  року

лот 2 - Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування (послуги 
щодо оцінки відповідності засобу 
вимірювальної техніки встановленим 
вимогам технічних регламентів)

6 500,00 грн. (шість  тисяч п'ятсот 
гривень ноль копійок), з ПДВ

лютий-березень 
2016  року

ДК 016:2010 - 19.20.2 Паливо рідинне та газ; 
оливи мастильні ( бензин А-95 по талонах, 
бензин А-92 по талонах, паливо дизельне по 
талонах) (ДК021:2015 - 09100000-0 Паливо)

3 599 684,00 грн. (три мільйона п'ятсот 
дев'яносто дев'ять тисяч шістсот 

вісімдесят чотири гривні ноль копійок), 
з ПДВ

лютий 2016 
року

ДК 016:2010 26.51.6 Інструменти та прилади 
вимірювальні, контрольні та 
випробовувальні, інші, 2 лоти  
(теплолічильники "SHARKY 775", або 
еквівалент) (ДК 021:2015 - 38410000-2 
Лічильні прилади), у тому числі

6 492 000,00 грн. (шість мільйонів 
чотириста дев'яносто дві тисячі 

гривень ноль копійок), з ПДВ

березень 2016 
року

лот 1 - Інструменти та прилади вимірювальні, 
контрольні та випробовувальні, інші  
(теплолічильники "SHARKY 775", або 
еквівалент)

5 900 000,00 грн. (п'ять мільйонів 
дев'ятсот тисяч гривень ноль копійок), 

з ПДВ

березень 2016 
року

лот 2 -  Інструменти та прилади 
вимірювальні, контрольні та 
випробовувальні, інші (теплолічильники 
"SHARKY 775", або еквівалент)

592 000,00 грн.(п'ятсот дев'яносто дві 
тисячі гривень ноль копійок), з ПДВ

березень 2016 
року

ДК 016:2010 - 71.20.1 Послуги щодо 
технічного випробування й аналізування 
( послуги щодо повірки засобів 
вимірювальної техніки), 13 лотів (71.20.19-
99.00),(ДК021:2015 -50433000-9 Послуги з 
калібрування ), у тому числі

281 403, 00 грн. (двісті вісімдесят одна 
тисяча чотириста три гривні ноль 

копійок), з ПДВ

березень 2016 
року
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Лот 1 -   Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки- 
повірка  лічильників газу "ИРВИС") 

33 712,00 грн.( тридцять три тисячі 
сімсот дванадцять гривень  ноль 

копійок), з ПДВ

березень 2016 
року

Лот 2 -  Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки - 
повірка  лічильників газу "КУРС") 

21 374,00 грн. (двадцять одна тисяча 
триста сімдесят чотири гривні  ноль 

копійок) з ПДВ

березень 2016 
року

лот 3 - Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
планової періодичної повірки квартирних 
засобів обліку гарячої води)

7 820,00 грн. (сім тисяч вісімсот 
двадцять гривень ноль копійок), з ПДВ

березень 2016 
року

лот 4 - Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
планової періодичної повірки квартирних 
засобів обліку гарячої води)

36 424,00 грн. (тридцять шість тисяч 
чотириста двадцять чотири гривні ноль 

копійок), зПДВ

березень 2016 
року

лот 5 - Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
планової періодичної повірки квартирних 
засобів обліку гарячої води)

2 585,00 грн. (дві тисячі п'ятсот 
вісімдесят п'ять  гривень ноль копійок), 

з ПДВ

березень 2016 
року

Лот 6- Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки 
-повірка  лічильників газу РГ-С) 

1 194, 00 грн. (одна тисяча сто 
дев'яносто чотири гривні ноль копійок)

березень 2016 
року

Лот 7- Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки 
-повірка  комлекса КВР-1) 

2 033,00 грн. (дві тисячі тридцять три   
гривні  ноль копійок), з ПДВ

березень 2016 
року

Лот 8- Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки - 
повірка корректорів та обчислювачів  газу) 

64 941,00 грн. (шістдесят чотири тисячі 
дев'ятсот сорок одна гривня ноль 

копійок), з ПДВ

березень 2016 
року



відкриті торги

відкриті торги

відкриті торги

відкриті торги

відкриті торги

Затверджений рішення комітету з конкурсних торгів від  25.03.2016  № 37

Голова комітету з конкурсних торгів                          __________ П.Д. Озеров

         МП (підпис) (ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів                         ___________ В.М. Ткачова
(підпис) (ініціали та прізвище)

Лот 9- Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки- 
повірка газоаналізаторів "Дозор") 

9 216,00 грн.  (дев'ять тисяч двісті 
шістнадцять  гривень  ноль копійок), з 

ПДВ

березень 2016 
року

Лот 10- Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки - 
повірка газоаналізаторів)

8 260,00 грн. (вісім тисяч двісті 
шістдесят   гривень  ноль копійок), з 

ПДВ

березень 2016 
року

Лот 11- Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки- 
повірка пірометрів) 

13 835,00 грн. грн. (тринадцять тисяч 
вісімсот тридцять п'ять гривень ноль 

копійок), з ПДВ

березень 2016 
року

Лот 12-  Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки- 
повірка лічильників води, теплолічильників) 

78 559,00 грн. (сімдесят вісім тисяч 
п'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень ноль 

копійок), з ПДВ

березень 2016 
року

Лот 13 -  Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування (послуги щодо 
повірки засобів вимірювальної техніки - 
повірка аналізаторів  нафтопродуктів у воді)

1 450,00 грн.  (одна тисяча чотириста 
п'ятдесят  гривень  ноль копійок), з 

ПДВ

березень 2016 
року
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