
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2015 рік (зі змінами від 19Л 1.2015 р.) 

Національний заповідник «Софія Київська» 02498145

ЗА 1 ВЬГДЖГ,НЄ>
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Предмет закупівлі
Код КЕКВ 

(для бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6

84.24.1 -  «Послуги у сфері громадського 
порядку та громадської безпеки» (Охорона 
об’єкта) по коду Державного класифікатора 
продукції та послуг ДК 016:2010. 4 лоти 
Лот 1 -  Відділ «Софійський музей»;
Лот 2 -  Відділ « Музей «Андріївська церква»; 
Лот 3 -  Відділ « Музей «Кирилівська церква»; 
Лот 4 -  Відділ « Музей «Золоті Ворота».

2240 965 698,66 грн.

( дев’ятсот шістдесят 
п’ять тисяч шістсот 
дев’яносто вісім грн. 
66 коп.) з ПДВ

Відкриті торги лютий
Е оловний 

розпорядник 
коштів - 

Міністерство 
культури 
України

35.11.1 «Енергія електрична» (Електрична 
енергія) код за Державним класифікатором 
України ДК 016:2010. 3 лоти 
Лот 1 - Відділ «Софійський музей» вул.;
Лот 2 -  Відділ « Музей «Андріївська церква» 
та Відділ « Музей «Кирилівська церква;
Лот 3 -  Відділ « Музей «Золоті Ворота».

2270

276 400 грн.

(двісті сімдесят шість 
тисяч чотириста грн. 
00 коп.) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий

Е оловний 
розпорядник 

коштів - 
Міністерство 

культури 
України

35.30.1 « Пара та гаряча вода;постачання пари 
та гарячої води» (Постачання теплової енергії 
у гарячій воді) код за Державним 
класифікатором України ДК 016:2010. 3 лоти: 
Лот 1 - Відділ «Софійський музей»;
Лот 2 -  Відділ « Музей «Андріївська церква» ; 
Лот 3 -  Орендоване приміщення 
вул. Золотоворітська, 8/4.

2270

954 000, 00 грн.

(дев’ятсот п’ятдесят 
чотири тисячі грн.
00 коп.) з ПДВ.

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий

Е оловний 
розпорядник 

коштів - 
Міністерство 

культури 
України

1



1 2 3 4 5 6

84.24.1 -  «Послуги у сфері громадського 
порядку та громадської безпеки» (Послуги, що 
надаються за сигналом тривоги) код за 
Державним класифікатором України 
ДК 016:2010.

2240

108 268,70 грн.

(сто вісім тисяч двісті 
шістдесят вісім грн. 
70 коп.) з ПДВ.

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий
Головний 

розпорядник 
коштів - 

Міністерство 
культури 
України

35.30.1 « Пара та гаряча вода;постачання пари 
та гарячої води» (Постачання теплової енергії 
у гарячій воді) код за Державним 
класифікатором України ДК 016:2010. 2 лоти: 
Лот 1 - Відділ «Софійський музей»;
Лот 2 -  Відділ « Музей «Андріївська церква».

2270

344 474 ,25 грн.

(триста сорок чотири 
тисячі чотириста 
сімдесят чотири грн. 25 
коп.) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

червень

Головний 
розпорядник 

коштів - 
Міністерство 

культури 
України

Протиаварійні та ремонтно-реставраційні 
роботи по Андріївській церкві на 
Андріївському узвозі, 23 у Подільському 
районі м. Києва» (другий пусковий комплекс) 
Національного заповідника «Софія Київська». 
2 Лоти.
Лот 1 -  укріплення схилів пагорбу нагелями 
(анкерами самозабурювальними), ремонтно- 
реставраційні роботи центральних сходів, 
влаштування водовідвідної системи паперті, 
завершення робіт з влаштування входу в 
підпапертне приміщення, та відновлення 
фрагменту огорожі території з влаштуванням 
хвіртки;
Лот 2 -  ремонтно-реставраційні роботи на 
фасадах Андріївської церкви.

3143

4 300 000, 00 грн.

( чотири мільйони триста 
тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

Відкриті торги червень

Г оловний 
розпорядник 

коштів - 
Міністерство 

культури 
України



1 2 3 4 5 6

35.11.1 «Енергія електрична» (Електрична 
енергія) код за Державним класифікатором 
України ДК 016:2010.

2270

220 402,88 грн.

(двісті двадцять тисяч 
чотириста дві грн.
88 коп.) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

липень

Г оловний 
розпорядник 

коштів - 
Міністерство 

культури 
України

Ремонтно-реставраційні роботи по мурах 
Національного заповідника «Софія Київська», 
вул. Володимирська,24 у Шевченківському 
районі м. Києва

3143

1 000 000,00 грн.

( один мільйон грн. 
00 коп.)

Відкриті торги вересень

Е оловний 
розпорядник 

коштів - 
Міністерство 

культури 
України

35.30.1 « Пара та гаряча вода;постачання пари 
та гарячої води» (Постачання теплової енергії 
у гарячій воді) код за Державним 
класифікатором України ДК 016:2010. 2 лоти: 
Лот 1 - Відділ «Софійський музей»;
Лот 2 -  Відділ « Музей «Андріївська церква».

2270

991 042,36 грн.

( дев’ятсот дев’яносто 
одна тисяча сорок дві 
грн. 36 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

вересень

Е оловний 
розпорядник 

коштів - 
Міністерство 

культури 
України

Комплексна перекладка та реконструкція 
мереж електропостачання території подвір’я 
Софіївського собору Національного 
заповідника «Софія Київська»
(2 етап)

3142

3 254 501,20 грн.

(три мільйони двісті 
п’ятдесят чотири тисячі 
п’ятсот одна грн. 20 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

листопад

Е оловний 
розпорядник 

коштів - 
Міністерство 

культури 
України

27.32.1 «Проводи та кабелі електронні й 
електричні, інші» код за Державним 
класифікатором України ДК 016:2010

3142 А, V
/  ̂  ч* /и / /  г  

________ ._______

260 000,00 грн.
к у  У " ,

(двісті шістдесят тисяч 
гривень 00 коп.)
Т/СІ \ $і \ -

Процедура запиту 
цінових 

пропозицій
листопад

Е оловний 
розпорядник 

коштів - 
Міністерство 

культури 
України

ід 19.11.2015 №19/11

Кириленко В.В.
°Л и

Затверджений рішенням комітету з конкурсних

Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету' з конкурсних торгів Петращук Т.Ю.


