
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства  економічного розвитку і торгівлі України 

15.09.2014 № 1106 

 

 

Річний план  закупівель на 2015 рік 
  

Автогосподарство МВС України (код 14317108)   
(найменування замовника,ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

  
  

Предмет закупівлі 
  

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

  
Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі   

  
Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

  
Примітки 

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води 

2271 1031985,0 

(один 

мільйон 

тридцять 

одна 

тисяча 

дев'ятсот 

вісімдесят 

п’ять ) 

грн.. 

Переговорна 

процедура 
Січень 

2015р. 
  

45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (6 лотів) 
Лот 1- технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів Volkswagen, Skoda 
Лот 2- технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів Toyota 
Лот 3- послуги по заміна лобового скла 

автомобіля 
Лот 4-  послуги по ремонту турбокомпресорів 

пасажирських автомобілів 
Лот 5 -  послуги по ремонту рульових рейок 

пасажирських автомобілів 
Лот 6- послуги по ремонту стартерів та 

генераторів пасажирських автомобілів 

 2240 659800,00 

(шістсот 

п’ятдесят 

дев'ять 

тисяч 

вісімсот) 

грн.. 

Відкриті 

торги 
Лютий 

2015р. 
Лот 

3,4,5,6 – 

торги 

відмінено 

(зг.п.5 ч.1 

ст.30 

Закону) 

22.11.1 Шини та камери гумові нові 2210 443200,00 

(чотириста 

сорок три 

тисячі 

двісті) 

грн.. 

Відкриті 

торги 
Березень 

2015р. 
  

29.32.3 Частини та приладдя до моторних 

транспортних засобів, н.в.і.у.  (6 лотів) 
Лот 1 - частини та приладдя до моторних 

транспортних засобів Skoda 
Лот 2 - частини та приладдя до моторних 

транспортних засобів Volkswagen 
Лот 3 - частини та приладдя до моторних 

транспортних засобівToyota 
Лот 4 - частини та приладдя до моторних 

транспортних засобівSsang Yong, Tucson 
Лот 5 - частини та приладдя 

до вантажнихтранспортних засобів 
Лот 6 - частини та приладдя до автобусів 

2210 830000,00 

(вісімсот 

тридцять 

тисяч) 

грн.. 

Відкриті 

торги 
Лютий 

2015р. 
  



29.31.2. Устаткування електричне, інше, до моторних 

транспортних засобів і його частини (6 лотів) 
Лот 1- устаткування електричне, інше, до 

моторних транспортних засобів Skoda і його 

частини 
Лот 2- устаткування електричне, інше, до 

моторних транспортних засобів Volkswagen  і 

його частини 
Лот 3- устаткування електричне, інше, до 

моторних транспортних засобів Toyota  і його 

частини 
Лот 4- устаткування електричне, інше, до 

моторних транспортних 

засобів Ssang Yong,Tucson  і його частини 
Лот 5- устаткування електричне, інше, до 

вантажних транспортних засобів  і його частини 
Лот 6- устаткування електричне, інше, до 

автобусів  і його частини 

2210 300000,00 

(триста 

тисяч) 

грн.. 

Відкриті 

торги 
Лютий 

2015р. 
  

35.11.1 Енергія електрична 2273 105600,00 

(сто п’ять 

тисяч 

шістсот) 

грн.. 

Переговорна 

процедура 
Березень 

2015р. 
  

45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (4 лота) 
Лот 1- послуги по заміна лобового скла 

автомобіля 
Лот 2-  послуги по ремонту турбокомпресорів 

пасажирських автомобілів 
Лот 3 -  послуги по ремонту рульових рейок 

пасажирських автомобілів 
Лот 4- послуги по ремонту стартерів та 

генераторів пасажирських автомобілів 

 2240 197400,00 

(сто 

дев’яносто 

сім тисяч 

чотириста) 

грн.. 

Відкриті 

торги 
Квітень 

2015р. 
Повторні 

торги 

22.11.1 Шини та камери гумові нові (для 

броньованих автомобілів) 
2210 357000,00 

(триста 

п’ятдесят 

сім тисячі) 

грн.. 

Відкриті 

торги 
Травень 

2015р. 
  

  
     Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від 12 травня 2015 р. № 32 

  

    Голова комітету з конкурсних торгів                    ______________________ В.В.Бруханський 

   

    Секретар комітету з конкурсних торгів                 ______________________ С.П.Білоус 
 


