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2274

14 214,25

Без використання
електронної

січень 2039

Іослуги з ремонту і технічного обслуговування
техніки (Обслуговування маркувальних машин
вул. Лєскова,2, вул. Багговутівська,26,
вул. Шолуденка, 33/19, вул. Жилянська,23)

2240

31 920,00

Без використання
електронної
системи

січень 2019

ДК 021:2015 "72260000-5"

Іослуги, пов’язані з програмним забезпеченням

2240

102 503,28

Звіт про
укладений договір

січень 2019

ДК 021:2015 "85140000-2”

Послуги у сфері охорони здоров я різні

2220

89 600,00

Звіт про
укладений договір

лютий 2019
лютий 2019

2

ДК 021:2015 "65210000-8"
1

ДК 021:2015 ”50530000-9"
2

3
>озподіл газу (вул. Багговутівська, 26 ,
вул. Народна, 19/20)

4

5

6

3

4
5

ДК 021:2015 "85140000-2"

Послуги у сфері охорони здоров я різні
(передрейсовий медичний огляд водіїв)

2240

50 551,20

допорогова
закупівля

ДК 021:2015 "79710000-4"

Охоронні послуги (спостереження за станом
охоронної сигналізації з реагуванням наряду поліції
охорони та тривожною сигналізацією термінового
виклику наряду поліції)

2240

134 800,00

Звіт про
укладений договір

лютий 2019

2240

102 503,28

Звіт про
укладений договір

лютий 2019

6

Послуги, повязані програмним забезпеченням
ДК 021:2015 ”72260000-5” (інформаційно-правове забезпечення "ЛІГАЗАКОН")
7
8

10

ДК 021:2015 "35110000-8"

Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

2210

36 459,00

допорогова
закупівля

лютий 2019

ДК 021.2015 "50710000-5"

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
електричного і механічного устаткування будівель
(заміри опору ізоляції електричних мереж)

2240

53 611,00

допорогова
закупівля

лютий 2019

ДК 021:2015 ”79710000-4”

Охоронні послуги (спостереження за станом
охоронної сигналізації з реагуванням наряду поліції
охорони та тривожною сигналізацією термінового
виклику наряду поліції)

2240

152 400,00

Звіт про
укладений договір

лютий 2019

ДК 021:2015 ”50750000-7"

Послуги з технічного обслуговування ліфтів (вул.
Шолуденка, 33/19, вул, Шолуденка, ЗІ, вул.
Закревського, 41, вул. Верховинна, 9, вул.
Смілянська, 6)

2240

71 850,00

Допорогова
закупівля

лютий 2019

ДК 021:2015 ”50410000-2"

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
вимірювальних, випробувальних і контрольних
приладів (Технічне обслуговування та перезарядка
вогнегасників вул, Лєскова, 4, вул, Жилянська,
23а, вул. Жилянська, 236, вул. Закревського, 41,
вул, Верховинна, 9, вул. Політехнічна, 5-А)

2240

11 936,00

Без використання
електронної
системи

лютий 2019

ДК 021:2015 "50410000-2"

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
вимірювальних, випробувальних і контрольних
приладів (Технічне обслуговування пожежної
сигналізації вул. Шолуденка, 33/19, вул.
Леванєвського, 2, вул. Лєскова, 4, вул. Жилянська,
23а, вул. Жилянська, 236, вул. Верховинна, 9)

2240

86 472,00

Допорогова
закупівля

лютий 2019

ДК 021:2015 -79410000-1

Консультаційні послуги з питань підприємницької
діяльності та управління (оцінка об’єкта нерухомості
за адресою пров. Гуцала,5)

2240

5 000,00

Без використання
електронної
березень
системи

2019

2240

191,64

Без використання
електронної
березень
системи

2019

2240

7 800,00

Без використання
електронної
системи

березень 2019

ДК 021:2015 - 50330000-7

Послуги з технічного обслуговування
телекомунікаційного обладнання (послуги
щомісячного технічного обслуговування ІР АТС
“Рапазопіс КХ-М$1000"за адресою:м,Київ,
вул.Смілянська,6)

2240

13500,00

Без використання
електронної
системи

квітень 2019

ДК 021:2015-85140000-2

Послуги у сфері охорони здоров я різні (послуги 3
передрейсового медичного огляду водіїв)

2240

1 650,00

Без використання
електронної
системи

квітень 2019

ДК 021:2015-50730000-1

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
охолоджувальних установок (послуги з підготовки
систем вентиляції та кондиціонування повітря до
експлуатації, технічне обслуговування обладнання
за адресою: м.Київ, вул.Шолуденка, 33/19 )

2240

123 861,00

Звіт про
укладений договір

квітень 2019

9

10

11

12

13

L4
ДК 021:2015 -64210000-1
15
ДК 021:2015 -66510000-8
16

17

Послуги телефонного зв’язку та передачі даних
(послуги з оренди кабельної каналізації
електрозв’язку для будинків вул, Лєскова, 2, вул.
Пїепбаківського. 48а)
Страхові послуги (послуги зі страхування цивільноправової відповідальності власників наземних
транспортних засобів 6 автомобілів)

18

19

відміна

ДК 021:2015 -79990000-0

Різні послуги, пов’язані з діловою сферою (послуги з
проведения технічної інвентеризації та
зиготовленняя технічних паспортів на нежитлові
приміщення за адресами: м, Київ, провулок
Чугуївський ,15А, вул. Волоська, 52а, вул. Волоська,
54а)

2240

5 479,80

Без використання
злектронної
гистеми

квітень 2019

ДК 021:2015-22990000-6

"азетний папір, папір ручного виготовлення та
нший некрейдований папір або картон для
графічних цілей ( термочутливий папір)

2210

88 084,25

Допорогова
закупівля

травень 2019

ДК 021:2015 -42120000-6

Засоси та компресори ( насоси та комплектуючі)

2210

3 481,00

без використання
електронної
системи

травень 2019

ДК 021:2015 - 79990000-0

Різні послуги, пов’язані з діловою сферою (послуги 3
проведення технічної інвентеризації та виготовлення
технічних паспортів на нежитлові приміщення за
адресами: м. Київ, вул. Багговутівська, 26 , вул.
Закревського, 41 ,вул. Лескова, 4 , вул. Народна,
19/20, бульв. Верховної Ради, 246, вул Політехнічна,
5а)

2240

23 307,00

без використання
електронної
системи

травень 2019

ДК 021:2015 - 50110000-9

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
мототранспортних засобів і супутнього обладнання
(послуги з ремонту та технічного обслуговування
транспортних засобів)

2240

99 000,00

Допорогова
закупівля

травень 2019

ДК 021:2015 -66510000-8

Страхові послуги (послуги зі страхування цивільноправової відповідальності власників наземних
транспортних засобів)

2240

2 646,13

без використання
електронної
системи

травень 2019

ДК 021:2015 - 50330000-7

Послуги з технічного обслуговування
телекомунікаційного обладнання (послуги з
обслуговування міні АТС в адмінбудівлях ГУ ДФС у
м. Києві за адресами: вул. Кошиця, 3,
вул,Закревського,41, вул. Верховинна, 9, вул.
Жилянська, 23)

2240

42 240,00

звіт про
укладений договір

травень 2019

ДК 021:2015 -50330000-7

Послуги з технічного обслуговування
телекомунікаційного обладнання(послуги з
обстеження АТС за адресами: м.Київ,
вул.Шолуденка, 33/19 і вул.Шолуденка, 31 та
надання експертного висновку)

2240

18 000,00

без використання
електронної
системи

травень 2019

ДК 021:2015 -77310000-6

Послуги з озеленення територій та утримання
зелених насаджень(послуги з обстеження зелених
насаджень за адресою: м.Київ, вул.Політехнічна, 5а)

2240

586,64

без використання
електронної
системи

травень 2019

ДК 021:2015 - 30190000-7

Офісне устаткування та приладдя різне (конверти)

2210

56 961,60

допорогова
закупівля

червень 2019

ДК 021:2015 - 50110000-9

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
мототранспортних засобів і супутнього обладнання
(послуги з ремонту та технічного обслуговування
транспортних засобів)

2240

99 000,00

допорогова
закупівля

червень 2019

ДК 021:2015 -22810000-1

Паперові чи картонні реєстраційні журнали (книги
обліку, журнали)

2210

51 018,52

допорогова
закупівля

червень 2019

ДК 021:2015 - 50410000-2

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
вимірювальних, випробувальних і контрольних
приладів (повірка лічильників води)

2240

20 499,18

Без використання
електронної
системи

червень 2019

ДК 021:2015-72410000-7

Послуги провайдерів (послуги доступу до мережі
Інтернет за адресами: вул. Шолуденка,33/19, вул.
Шолуденка,31, вул. Лєваневського,2, вул.
Пушкінська,24-а, вул. Багговутівська,26,
Жилянська,23-а, вул.Кошиця,3, вул.Закревського,41,
бульвар Верховної Ради, 24-6, пр. Г.Сталінграда, 58,
вул.Лєскова,2, вул.Турівська,12, вул. Верховинна^,
вул.Смілянська,6,
вул. Політехнічна,5

2240

119 700,00

допорогова
закупівля

червень 2019

ДК 021:2015-48760000-3

Пакети програмного забезпечення для захисту від
вірусів (антивірусне програмне забезпечення)

2240

197 421,00

Без використання
електронної
системи

липень 2019

звіт про
укладений
договір

ДК 021:2015-50710000-5

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
електричного і механічного устаткування будівель
(послуги по заміру опору ізоляції електричних мереж
та електрообладнання)

2240

14 700,00

Без використання
електронної
системи

липень 2019

ЗВІТ про
укладений
договір

ДК 021:2015-50410000-2

Послуги з ремонту та технічного обслуговування
вимірювальних, випробувальних і контрольних
приладів (послуги з ремонту та технічного
обслуговування обладнання пожежної сигналізації,
сповіщення про пожежу та автоматичного газового
пожежогасіння серверних)

2240

13 801,15

Без використання
електронної
системи

липень 2019

звіт про
укладений
договір

20

21

??,

23

24

25

26

27

відміна

звіт про
укладений
договір

2«

29

ЗО
ЗІ

32

звіт про
укладений
договір

33

34

35

36

ДК 021:2015-71630000-3

ІІослуги з технічного огляду та випробувань
(послуги з діагностики системи безперебійного
3кивлення серверу )

2240

4 500,00

Зез використання
їлектронної
системи

липень 2019

ДК 021:2015-35110000-8

Іротипожежне, рятувальне та захисне обладнання
вогнегасники)

2210

41 333,25

аопорогова
закупівля

липень 2019

ДК 021:2015 -38550000-5

Іічильники (теплолічильник для адмінбудинку по
аул. Лескова, 2)

3110

73 517,43

аопорогова
закупівля

липень 2019

ДК 021:2015-50410000-2

Іослуги з ремонту і технічного обслуговування
вимірювальних, випробувальних і контрольних
приладів (послуги з повірки лічильників елетричної
енергії)

2240

14 125,96

юз використання
електронної
системи

липень 2019

ДК 021:2015 -72260000-5

Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням(нформаційно-правовї забезпечення «ЛІГА-ЗАКОН»)

2240

51 251,64

Без використання
електронної
системи

звіт про
серпень 2019 укладений
договір

ДК 021:2015 -50310000-1

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
(послуги з заправки картриджів)

2240

133 649,00

допорогова
закупівля

серпень 2019

ДК 021:2015 -50410000-2

Послуги з ремонту та технічного обслуговування
вимірювальних, випробувальних і контрольних
приладів (послуги з повірки лічильника теплової
енергії в адмінбудинку ГУ ДФС у м. Києві за
адресою: м, Київ, вул. Закревського,41 )

2240

7 000,00

Без використання
електронної
системи

звіт про
серпень 2019 укладений
договір

ДК 021:2015 -71630000-3

Послуги з технічного огляду та випробувань
(технічне обслуговування пожежних кранкомплектів)

2240

16 335,00

Без використання
електронної
системи

серпень 2019

ДК 021:2015 -30170000-1

Етикетувальні машини (пластини зворотної адреси
(кліше) для маркувальних машин)

2210

2 800,00

Без використання
електронної
системи

вересень 2019 відміна

ДК 021:2015 -35120000-1

Системи та пристрої нагляду та охорони ( частини
обладнання охоронної сигналізації адмінбудинку по
вул. Багговутівській, 26)

2210

2 250,00

Без використання
електронної
системи

вересень 2019

ДК 021:2015 -45230000-8

Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і
залізничних доріг; вирівнювання
поверхонь(поточний ремонт труби подачі холодної
води адмінбудівлі за адресою: м.Київ, вул.
Верховинна, 9)

2240

39 153,53

допорогова
закупівля

вересень 2019 відміна

ДК 021:2015-50410000-2

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
вимірювальних, випробувальних і контрольних
приладів (послуги з повірки монометрІв за адресами:
вул.Шолуденка 33/19; вул.Кошиця 3;
вул. Лескова 2; вул. Пожарського 4а;
просп. Сталінграда 58; вул. Макіївська 4а;
вул. Лескова 4; вул. Волоська 52а, та 54а,
вул. Верховина 9; вул. Смілянська 6;
вул. Політехнічна 5а; вул. Щербаківського 48а.)

2240

15 510,00

Без використання
електронної
системи

звіт про
вересень 2019 укладений
договір

ДК 021:2015-50720000-8

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
систем центрального опалення (заміна засувок в
теплопунктах)

2240

23 857,10

Без використання
електронної
системи

вересень 2019

ДК 021:2015-50530000-9

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
техніки (технічне обслуговування газових котлів за
адресами м. Київ, вул. Народна,19/20 та вул.
Багговугівська,26)

2240

161 600,00

Без використання
електронної
системи

вересень 2019

ДК 021:2015 45230000-8

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і
залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
(поточний ремонт труби подачі холодної води
адмінбудівлі за адресою: м.Київ, вул. Верховинна, 9'

2240

35 500,00

Без використання
електронної
системи

вересень 2019

ДК 021:2015 -66510000-8

Страхові послуги (страхування орендованого
приміщення за адресою м. Київ,вул. Гуцала,5)

2240

3 747,75

Без використання
електронної
системи

вересень 2019

ДК 021:2015 42120000-6

Насоси та компресори (насос дренажний)

2210

1 132,00

Без використання
електронної

вересень 2019
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39

40

41

42

ЗВІТ Про
укладений
договір

43

44

45

46

47

48

49

50

Звіт про
укладений
договір

51

57
53

лигт^м и

ДК 021:2015 50710000-5

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
електричного і механічного устаткування будівель
(поточний ремонт та технічне обслуговування
пристрою АВР в ГРЩ-2, за адресою м. Київ, вул.
Шолуденка, 33/19)

2240

29 900,00

Без використання
електронної
системи

вересень 2019

Звіт про
укладений
договір

54

ДК 021:2015 -50750000-7
55

Послуги з технічного обслуговування ліфтів(вул.
Шолуденка, 33/19, вул. Шолуденка, 31, вул.
Закревського, 41, вул. Верховинна, 9, вул.
Смілянська, 6)

2240

54999,99

Без використання
вересень 2019
електронної
системи

Звіт про
укладений
договір

ДК 021:2015 - 50730000-1

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
охолоджувальних установок (технічного
обслуговування холодильної машини № 1 в
адмінбудинку ГУ ДФС у м. Києві за адресою:
м.Київ, вул.Шолуденка, 33/19)

ДК 021:2015 -38420000-5

Звіт про
укладений
договір

46 125,36

Без використання
вересень 2019
електронної
системи

Прилади для вимірювання витрат, рівня та тиску
рідин І газів (лічильники холодної води
2210
вул.Верховинна,9, вул.Кошиця,3, вул.Народна,19/20,
вул.Багговутівська, 26

5 514,92

Без використання
жовтень 2019
електронної
системи

ДК 021:2015-50530000-9

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
техніки (обслуговування маркувальних машин вул.
Смілянська,6)

2394,00

Без використання
жовтень 2019
електронної
системи

Звіт про
укладений
договір

ДК 021:2015-45230000-8

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і
залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (послуги
з поточного ремонту (відновлення) дорожнього та
2240
тротуарного покриття та часткової заміни елементів
мощення прибудинкової території адмІнбудівель ГУ
ДФС у м.Києві (вул .Шолуденка 33/19,
вул.Шолуденка 31))

100 992,40

Без використання
жовтень 2019
електронної
системи

Звіт про
укладений
договір

2240

56

17

2240

18

59

Голова тендерного комітету

Секретар тендерного комітету

