ЗВІТ
про результати закупівель без проведення процедури закупівлі
за І квартал 2016 року
Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради, код ЄДРПОУ 30327520

Назва та код предмета закупівлі

37.00.1 Послуги каналізаційні; 90460000-9
Послуги зі спорожнення вигрібних ям і
септиків (відкачка септиків)

Кількість товару, або
обсяг виконання робіт
чи надання послуг

Найменування/П.І.Б. особи, з
якою укладено договір, та
індефікаційний номер/код
особи, з якою укладено
договір

Дата та
номер
договору

75 маш/год; 731,6 куб.м

ОКВП "Дніпро-Кіровоград",
код 03346822

№ 1 від
16.01.2016

34,1 маш.год.; 132 т.

Філія Олександрійська ДЕД ДП
№ 2 від
"Кіровоградський
16.01.2016
облавтодор", код 33797251

30000
(тридцять тисяч грн. 00 коп.
з ПДВ)
32800,80
(тридцять дві тисячі вісімсот
грн. 80 коп. з ПДВ)
18299,54
(вісімнадцять тисяч двісті
дев'яносто дев'ять грн. 54
коп. без ПДВ)
95000,00

45,75 маш.год.

ФОП "Олексюк", код
2640104445

397 маш.год.

КП "Благоустрій", код ЄДРПОУ
37583448

120 маш.год.

ФОП Решетицька, код
2859710386

№ 5 від
16.01.2016

КП "Благоустрій", код ЄДРПОУ
37583448

№ 6 від
20.01.2016

КП "СвітлоЦент", код ЄДРПОУ
32282313

35000
№ 7 від
(тридцять п'ять грн. 00 коп. з
20.01.2016
ПДВ)

81.29.1 Послуги щодо очищення, інші;
45233141-9 Технічне обслуговування доріг
(транспортні послуги)

№ 3 від
19.01.2016

Ціна договору

№ 4 від
(дев'яносто п'ять грн. 00 коп.
16.01.2016
з ПДВ)
40120,80
(сорок тисяч сто двадцять
грн. 80 коп. без ПДВ)
60000,00

93.29.2 Послуги розважальні, інші;
92300000-4 Розважальні послуги
(улаштування Новорічної ялинки)

1 ялинка

(шістдесят тисяч грн. 00 коп.
з ПДВ)

Примітка

96.03.1 Послуги похоронні та суміжні
послуги; 98371000-4 Поховальні послуги
(поховання безрідних громадян, доставка
трупів у морг та поховання загиблих під час
участі в АТО)

148000,00
30 чол.

КП "Ритуал", код ЄДРПОУ
1374615

№ 8 від
(сто сорок вісім тисяч грн. 00
18.01.2016
коп. без ПДВ)
60000,00

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні; 09134200-9 Дизельне паливо
(придбання дизельного палива)

3636 л.

ЗАТ "РУР ГРУП С.А.", код
24714833

№ 9 від
28.01.2016

(шістдесят тисяч грн. 00 коп.
з ПДВ)
1327,23

78.30.1 Послуги щодо забезпечення
людськими ресурсами, інші; 98133100-5
Послуги з підтримки розвитку
громадськості та громадських ресурсів
(громадські роботи)

38.11.2 - збирання безпечних відходів,
непридатних для вторинного
використовування; 90510000-5 Утилізація
сміття та поводження зі сміттям (вивезення
безгосподарського сміття)

224 люд/год

КП "Ритуал", код ЄДРПОУ
1374615

№ 10 від
(одна тисяча триста
27.01.2016 двадцять сім грн. 23 коп. без
ПДВ)
1528,42

160 люд/год

КП "Благоустрій", код ЄДРПОУ
37583448

№ 17 від
15.03.2016

(одна тисяча п'ятсот
двадцять вісім грн. 42 коп. з
ПДВ)
110000,00

3666 куб.м.

КП "Благоустрій", код ЄДРПОУ
37583448

№ 11 від
26.01.2016

(сто десять тисяч грн. 00
коп. з ПДВ)
15000,00

81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані
щодо різних об'єктів; 45442180-2
Перефарбувальні роботи (Підготовка міста
до свят)
Проектні роботи з капітального ремонту
шиферної покрівлі житлового будинку за
адресою: вул.Крилова, 6 у м. Олександрії
Кіровоградської області, (ДСТУ Б.Д.1.11:2013)

номенклатура послуг

КП "СвітлоЦент", код ЄДРПОУ
32282313

№ 12 від
25.02.2016

(п'ятнадцять тисяч грн. 00
коп. з ПДВ)
5000,00

1 проект

ФОП "Поляшенко", код
2158110583

№ 13 від
02.03.2016

(п'ять тисяч грн. 00 коп. без
ПДВ)

173678,00
Капітальний ремонт пасажирського ліфта
за адресою: вул.Садова, 41, п.1 в
м.Олександрії Кіровоградської області,
(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)
Технічний нагляд об'єкту: "Капітальний
ремонт пасажирського ліфта за адресою:
вул.Садова, 41, п.1 в м.Олександрії
Кіровоградської області, (ДСТУ Б.Д.1.11:2013)"

1 ліфт

ПП "Олександріяліфт", код
36145446

№ 14 від
(сто сімдесят три тисячі
09.03.2016 шістсот сімдесят вісім грн. 00
коп. з ПДВ)
1716,09

1 об'єкт

ФОП "Склярова", код
255950600

№ 15 від
09.03.2016

(одна тисяча сімсот
шістнадцять грн. 09 коп. без
ПДВ)
203805,00

Капітальний ремонт шиферної покрівлі
житлового будинку за адресою: вул.8-го
Березня, 5, м.Олександрія, (ДСТУ Б.Д.1.11:2013)

874 кв.м.

ПП "ПобутСервісПром", код
ЄДРПОУ 34741503

№ 16 від
02.03.2016

(двісті три тисячі вісімсот
п'ять грн. 00 коп. без ПДВ)
1950,69

Технічний нагляд об'єкту: "Капітальний
ремонт шиферної покрівлі житлового
будинку за адресою: вул.8-го Березня, 5,
м.Олександрія, (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)"
81.30.1 Послуги щодо благоустрою
території; 90721800-5 Послуги із захисту від
природних ризиків і небезпек (Ліквідація
та опередження наслідків буреломів,
сніголамів, вітровалів)

1 об'єкт

ФОП "Склярова", код
255950600

№ 18 від
02.03.2016

(одна тисяча дев'ятсот
п'ятдесят грн. 69 коп. без
ПДВ)
73000,00

номенклатура послуг

КП "Благоустрій", код ЄДРПОУ
37583448

№ 19 від
09.03.2016

(сімдесят три тисячі грн. 00
коп. з ПДВ)
4499,90

39.00.1 Рекультивування та очищування;
45112350-3 Рекультивація пустирів
(Рекультивація пустирю на в'їзді в місто)

10 маш.год.

ФОП "Олексюк", код
2640104445

№ 20 від
21.03.2016

(чотири тисячі чотириста
дев'яносто дев'ять грн. 90
коп. без ПДВ)

6986,93
43.21.1 Роботи електромонтажні; 453160005 Монтаж систем освітлення і сигналізації
(поточний ремонт мереж зовнішнього
освітлення вул. Чернишевського)

0,015 км.

КП "СвітлоЦент", код ЄДРПОУ
32282313

№ 26 від
18.03.2016

(шість тисяч дев'ятсот
вісімдесят шість грн. 93 коп.
з ПДВ)
25975,34

43.21.1 Роботи електромонтажні; 453160005 Монтаж систем освітлення і сигналізації
(поточний ремонт мереж зовнішнього
освітлення вул. Ціолковського)

0,06 км.

КП "СвітлоЦент", код ЄДРПОУ
32282313

№ 27 від
18.03.2016

(двадцять п'ять тисяч
дев'ятсот сімдесят п'ять грн.
34 коп. з ПДВ)
16960,10

43.21.1 Роботи електромонтажні; 453160005 Монтаж систем освітлення і сигналізації
(поточний ремонт мереж зовнішнього
освітлення вул. Малиновського)

0,035 км.

КП "СвітлоЦент", код ЄДРПОУ
32282313

№ 28 від
(шістнадцять тисяч дев'ятсот
18.03.2016
шістдесят грн. 10 коп. з ПДВ)

Голова комітету з конкурсних торгів

В.В. Литовченко

Секретар комітету з конкурсних торгів

А.Г. Очковська

