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999,200.00

лот№ 1-  дев'ятсот дев'яносто 

дев'ять тисяч двісті грн. з 

ПДВ;                                     

676,955.00

 лот №2 - шістсот сімдесят 

шість тисяч дев'ятсот 

п'ятдесят грн.з ПДВ;

857,370.00  лот №3 - вісімсот п'ятдесят 

сім тисяч триста сімдесят 

грн. з ПДВ.
2,533,525.00  Всього по Лотах №1,2,3 -два 

мільйони п'ятсот тридцять 

три тисячі п'ятсот двадцять 

п'ять) грн з ПДВ.

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного 

устатковання (Послуги з технічного обслуговування 

пристроїв друку та копіювального обладнання)

4,750,000.00 чотири мільйони сімсот 

п’ятдесят тисяч  грн. з ПДВ                                 

відкриті 

торги

березень 

2015р.

85.59.1. Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. (послуги з 

підвищення кваліфікації працівників ДТГО 

«Львівська залізниця» ) в т. ч.:

350 105,00 триста п’ятдесят тисяч сто 

п’ять грн.( без ПДВ), в т. ч.:

відкриті 

торги

травень 

2015р.

лот № 1 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців ДТГО «Львівська залізниця» за навчальним 

курсом «Удосконалення роботи господарства 

сигналізації та зв’язку в сучасних умовах» 

(дистанційна форма навчання)

1,270.00 одна тисяча двісті сімдесят 

грн (без ПДВ)

3

18.12.1 Послуги щодо друкування , інші (лот №1 

виготовлення бланків для облікової та звітної 

документації;            лот №2 виготовлення блоків для 

облікової та звітної документації ;           лот № 3 

виготовлення книг для облікової та звітної 

документації )

відкриті 

торги

 березень 

2015р.

 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  

на 2015 р. рік

Комітет з конкурсних торгів із закупівлі товарів , робіт та послуг за напрямком фінансування "Інші"

ДТГО "Львівська залізниця",  код за ЄДРПОУ 01059900

Очікувана вартість предмета закупівлі
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лот № 2 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців ДТГО «Львівська залізниця» за навчальним 

курсом «Підвищення ефективності та надійності 

пристроїв СЦБ та зв’язку» (дистанційна форма 

навчання)

5,000.00 п'ять тисяч грн (без ПДВ)

лот №3 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців ДТГО «Львівська залізниця» за навчальним 

курсом «Удосконалення роботи господарства 

електропостачання на основі ресурсо, матеріало та 

енергозбереження» (дистанційна форма навчання)

6,255.00 шість тисяч двісті п'ятдесят 

п'ять грн (без ПДВ)

Лот № 4 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців ДТГО «Львівська залізниця» за навчальним 

курсом «Удосконалення  експлуатаційної роботи 

господарства електропостачання» (дистанційна 

форма навчання)

7,500.00 сім тисяч п'ятсот грн. (без 

ПДВ)

Лот № 5 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців ДТГО «Львівська залізниця» за навчальним 

курсом «Підвищення ефективності управлінням та 

обслуговуванням тягових підстанцій» (дистанційна 

форма навчання)

16,250.00 шістнадцять тисяч двісті 

п'ятдесят грн (без ПДВ)

Лот № 6 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців ДТГО «Львівська залізниця» за навчальним 

курсом «Удосконалення роботи підприємств 

локомотивного господарства  в сучасних умовах» 

(дистанційна форма навчання)

2,500.00 дві тисячі п'ятсот грн (без 

ПДВ)
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Лот № 7 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців ДТГО «Львівська залізниця» за навчальним 

курсом «Удосконалення технології роботи 

підприємств локомотивного господарства  в 

сучасних умовах» (дистанційна форма навчання)

6,250.00 шість тисяч двісті п'ятдесят  

грн (без ПДВ)

Лот № 8Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців ДТГО «Львівська залізниця» за навчальним 

курсом «Інженерне забезпечення прогресивних 

технологій управління перевізним процессом» 

(дистанційна форма навчання)

10,160.00 десять тисяч сто шістдесят 

грн (без ПДВ)

Лот № 9Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців ДТГО «Львівська залізниця» за навчальним 

курсом «Сучасні та перспективні конструкції колії, 

технології їх утримання та ремонту» (дистанційна 

форма навчання)

8,890.00 вісім тисяч вісімсот 

дев'яносто грн (без ПДВ)

лот № 10 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців ДТГО «Львівська залізниця» за навчальним 

курсом «Підвищення якості проведення ремонтних 

робіт та технічного обслуговування технологічного 

обладнання задіяного на ремонті вантажного 

рухомого складу» (дистанційна форма навчання)

6,350.00 шість тисяч триста п'ятдесят 

грн (без ПДВ)

лот № 11 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців ДТГО «Львівська залізниця» за навчальним 

курсом «Шляхи удосконалення організації, 

нормування та оплати праці» (дистанційна форма 

навчання)

23,040.00 двадцять три тисячі сорок 

грн (без ПДВ)
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лот № 12 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців ДТГО «Львівська залізниця» за навчальним 

курсом «Фінансово-економічна діяльність 

залізничної галузі в умовах реформування галузі» 

(дистанційна форма навчання)

14,080.00 чотирнадцять тисяч 

вісімдесят грн (без ПДВ)

лот № 13 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців ДТГО «Львівська залізниця» за навчальним 

курсом «Організація ведення бухгалтерського 

обліку, складання фінансової та податкової звітності 

з урахуванням зміни організаційної структури 

підприємств залізничного транспорту при 

реформуванні галузі» (дистанційна форма навчання)

29,440.00 двадцять дев'ять тисяч 

чотириста сорок грн (без 

ПДВ)

лот № 14 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців ДТГО «Львівська залізниця» за навчальним 

курсом «Удосконалення роботи з персоналом на 

залізничному транспорті» (дистанційна форма 

навчання)

23,040.00 двадцять три тисячі сорок 

грн (без ПДВ)

лот № 15 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців середньої ланки ДТГО «Львівська 

залізниця» за навчальним курсом «Удосконалення 

технології роботи станцій в сучасних умовах»

46,800.00 сорок шість тисяч вісімсот 

грн (без ПДВ)

лот № 16 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців середньої ланки ДТГО «Львівська 

залізниця» за навчальним курсом «Удосконалення 

експлуатаційної роботи станцій на основі 

прогресивних методів  управління перевізним 

процессом»

18,000.00 вісімнадцять тисяч грн (без 

ПДВ)
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лот № 17 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців середньої ланки ДТГО «Львівська 

залізниця» за навчальним курсом «Застосування 

сучасних інформаційних технологій у забезпеченні 

вантажних перевезень»

28,800.00 двадцять тисяч вісімсот грн 

(без ПДВ)

лот № 18 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців середньої ланки ДТГО «Львівська 

залізниця» за навчальним курсом «Прогресивіні 

технології ремонту та обслуговування  

пасажирського рухомого складу»

18,720.00 вісімнадцять тисяч сімсот 

двадцять грн (без ПДВ)

лот № 19 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців середньої ланки ДТГО «Львівська 

залізниця» за навчальним курсом «Підвищення 

ефективності  технологій ремонту  та технічного 

обслуговування  тягового рухомого складу»

18,000.00 вісімнадцять тисяч грн (без 

ПДВ)

лот № 20 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців середньої ланки ДТГО «Львівська 

залізниця» за навчальним курсом «Покращення 

обслуговування пристроїв сигналізації, 

централізації, блокування залізниць»

36,000.00 тридцять шість тисяч грн 

(без ПДВ)

лот № 21 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців середньої ланки ДТГО «Львівська 

залізниця» за навчальним курсом «Удосконалення 

технічного обслуговування та ремонту залізничної 

колії»

18,000.00 вісімнадцять тисяч грн (без 

ПДВ)

лот № 22 Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців середньої ланки ДТГО «Львівська 

залізниця» за навчальним курсом «Удосконалення 

управління та експлуатація автотранспортних 

засобів»

5,760.00 п'ять тисяч сімсот шістдесят 

грн (без ПДВ)
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Послуги щодо надання кредитів банківськими 

установами (кредити на загальну суму 170 000 000 

гривень)

35,295,000.00 тридцять п'ять мільйонів 

двісті дев'яносто п'ять тисяч 

гривень  (без ПДВ)

відкриті 

торги

березень-

квітень 

2015 року

Обсяг закупівлі на 

2015 рік - 18 518 000,00 грн.

2016 рік - 16 777 000,00 грн.

у т.ч. за Лотами:

Лот №1 кредит на загальну суму 50 000 000 гривень

10,381,000.00 десять мільйонів триста 

вісімдесят одна тисяча 

гривень  (без ПДВ)

2015 рік - 5 447 000,00 грн.

2016 рік - 4 934 000,00 грн.

Лот №2 кредит на загальну суму 40 000 000 гривень

8,305,000.00
вісім мільйонів триста п'ять 

тисяч гривень  (без ПДВ)

2015 рік - 4 357 000,00 грн.

2016 рік - 3 948 000,00 грн.

Лот №3 кредит на загальну суму 30 000 000 гривень

6,229,000.00 шість мільйонів двісті 

двадцять дев'ять тисяч 

гривень  (без ПДВ)

2015 рік - 3 268 000,00 грн.

2016 рік - 2 961 000,00 грн.

Лот №4 кредит на загальну суму 20 000 000 гривень

4,152,000.00 чотири мільйони сто 

п'ятдесят дві тисячі гривень  

(без ПДВ)

2015 рік - 2 178 000,00 грн.

2016 рік - 1 974 000,00 грн.

Лот №5 кредит на загальну суму 10 000 000 гривень

2,076,000.00
два мільйони сімдесят шість 

тисяч гривень  (без ПДВ)

2015 рік - 1 089 000,00 грн.

2016 рік - 987 000,00 грн.

Лот №6 кредит на загальну суму 10 000 000 гривень

2,076,000.00
два мільйони сімдесят шість 

тисяч гривень  (без ПДВ)

2015 рік - 1 089 000,00 грн.

2016 рік - 987 000,00 грн.

Лот №7 кредит на загальну суму 5 000 000 гривень

1,038,000.00
один мільйон тридцять вісім 

тисяч гривень  (без ПДВ)

2015 рік -545 000,00 грн.

2016 рік - 493 000,00 грн.

Лот №8 кредит на загальну суму

5 000 000 гривень

1,038,000.00
один мільйон тридцять вісім 

тисяч гривень  (без ПДВ)

2015 рік - 545 000,00 грн.

2016 рік - 493 000,00грн.
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Послуги щодо надання кредитів банківськими 

установами (відновлювальні кредитні лінії на 

загальну суму 529 484 000 гривень)

317,690,000.00

триста сімнадцять мільйонів 

шістсот дев'яносто тисяч гривень  

(без ПДВ)

відкриті 

торги

березень-

квітень 

2015 року

Обсяг закупівлі на 

2015 рік - 28 296 000,00грн.

2016 рік - 105 897 000,00 грн.

2017 рік - 105 897 000,00 грн.

2018 рік - 77 600 000,00 грн.

у т.ч. за Лотами:

Лот №1 кредит на загальну суму 12 084 000 гривень

7,250,000.00

сім мільйонів двісті п'ятдесят 

тисяч гривень  (без ПДВ)

2015 рік - 2 026 000,00 грн.

2016 рік - 2 417 000,00 грн.

2017 рік - 2 417 000,00 грн.

2018 рік -390  000,00 грн.

Лот №2 кредит на загальну суму 30 100 000 гривень

18,060,000.00
вісімнадцять мільйонів 

шістдесят тисяч гривень  

(без ПДВ)

2015 рік - 3 530 000,00 грн.

2016 рік - 6 020 000,00 грн.

2017 рік - 6 020  000,00 грн.

2018 рік - 2 490 000,00 грн.

Лот №3 кредит на загальну суму 290 056 000 гривень

174,034,000.00

сто сімдесят чотири 

мільйони тридцять чотири 

тисячі гривень  (без ПДВ)

2015 рік - 19 390 000,00 грн.

2016 рік - 58 011 000,00 грн.

2017 рік - 58 011 000,00 грн.

2018 рік - 38 622 000,00 грн.
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Лот №4 кредит на загальну суму 197 244 000 гривень

118,346,000.00

сто вісімнадцять мільйонів 

триста сорок шість тисяч 

гривень  (без ПДВ)

2015 рік - 3 350 000,00 грн.

2016 рік - 39 449 000,00  грн.

2017 рік - 39 449 000,00.грн.

2018 рік - 36 098 000,00  грн.

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування 

машин загальної призначеності, в. т. ч:

874,739.38 вісімсот сімдесят чотири 

тисячі сімсот тридцять 

дев'ять грн. 38 коп. з ПДВ, в 

т.ч:

відкриті 

торги

березень-

квітень 

2015 року

Лот № 1 – технічне обслуговування двигунів DEUTZ 

колійних машин

228,480.00 двісті двадцять вісім тисяч 

чотириста вісімдесят грн з 

ПДВ

Лот № 2 – технічне обслуговування гідравлічної 

системи колійних машини RМ-80, USP-2000, DGS-

62N

646,259.38 шістсот сорок шість тисяч 

двісті п'ятдесят дев'ять грн. 

38 коп. з ПДВ

33.12.1 ремонтування та технічне обслуговування 

машин загальної призначеності (Послуги з 

технiчного обслуговування компресорів) в т. ч.:

450,000.00

Чотириста п’ятдесят тисяч 

грн. з ПДВ, в т.ч:

відкриті 

торги

червень 

2015 року

ЛОТ №1 – Послуги з технiчного обслуговування 

компресорів НГЕ10/0,7БУЗ, НГЕ10/0,7МУЗ, 

НГЕ10/0,7УЗ, ВВ25/8, Cecatto DRE75/7,5 

відокремленого підрозділу “Локомотивне депо Львів-

Захід”.

270,000.00

двісті сімдесят тисяч  грн з 

ПДВ

ЛОТ №2 – Послуги з технiчного обслуговування 

компресорів НГЕ-10/07МУЗ, відокремленого 

підрозділу “ Локомотивне депо Мукачево”.

40,000.00

 сорок  тисяч  грн. . з ПДВ
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ЛОТ №3 – Послуги з технiчного обслуговування 

компресорів НГЕ10/0,7БУЗ, НГЕ10/0,7МУЗ  

відокремленого підрозділу “ Локомотивне депо 

Здолбунів”.

90,000.00

дев’яносто тисяч грн. з ПДВ

ЛОТ №4 – Послуги з технiчного обслуговування 

компресорів НГЕ10/0,7БУЗ, НГЕ10/0,7МУЗ 

відокремленого підрозділу “Івано-Франківські 

дорожні механічні майстерні”.

50,000.00

п’ятдесят тисяч грн. . з ПДВ

18.11.1 Друкування газет  (послуг із виготовлення 52 

тиражів газети “Львівський залізничник”, а саме: 

здійснення монтажу текстових діапозитивів та 

діапозитивів ілюстрацій, виготовлення друкарських  

форм, друкування, експедування і доставка тиража 

газети за адресою: 79023, м. Львів, площа Двірцева, 

1, Зональний вузол обробки пошти (ЗВОП) 

Львівської дирекції Укрпошти.)

1,534,400.00

один мільйон п’ятсот 

тридцять чотири тисячі 

чотириста грн.  з ПДВ

відкриті 

торги

квітень 

2015 року

71.20.1. Послуги щодо технічного випробовування й

аналізування: в. т. ч:

329,100.00 триста двадцять дев'ять 

тисяч сто грн. з ПДВ

відкриті 

торги

травень 

2015 року

Лот №1 Послуги щодо технічного

випробовування й аналізування (лабораторні

дослідження норм концентрації забруднюючих

речовин у викидах в атмосферне повітря від

стаціонарних джерел згідно умов дозволу у

відокремлених підрозділах ДТГО «Львівська

залізниця»);

51,700.00

п’ятдесят одна  тисяча сімсот 

грн. . з ПДВ
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Лот №2 Послуги щодо технічного

випробовування й аналізування (розробка паспортів

на кожну газоочисну установку та перевірки на

відповідність фактичних параметрів роботи

газоочисних установок проектним показникам у

відокремлених підрозділах ДТГО «Львівська

залізниця»);

70,700.00

сімдесят тисяч сімсот грн з 

ПДВ

Лот №3 Послуги щодо технічного

випробовування й аналізування (розробка та

коригування документів, що обгрунтовують обсяги

викидів забруднюючих речовин від стаціонарних

джерел у відокремлених підрозділах ДТГО

«Львівська залізниця»).

206,700.00

двісті шість тисяч сімсот грн. 

з ПДВ

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування

машин загальної призначеності (послуги з

технічного обслуговування трьох

вантажопідіймальних кранів козлового типу ККС-10

(зав .№№ 2003, 27), ККС-12,5 (зав. №1133) та двох

кранових установок на автомобільному шасі КС-

3575А (зав. №23714) і КС-45729А-4 (зав. № 599)

80,208.00

вісімдесят тисяч двісті вісім 

грн. з ПДВ

відкриті 

торги

травень 

2015 року

85.59.1. Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. (послуги з

спеціального навчання керівників і фахівців ДТГО

«Львівська залізниця» з питань перевезення

небезпечних вантажів ) в т. ч.:

395,350.00

 триста дев’яносто п’ять  

тисяч триста п’ятдесят грн. з 

ПДВ

відкриті 

торги

травень 

2015 року

Лот № 1 Спеціальне навчання керівників і фахівців

комерційного господарства з питань перевезення

небезпечних вантажів  

40,590.00

сорок тисяч п'ятсот 

дев'яносто грн з ПДВ
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Лот № 2 Спеціальне навчання керівників і фахівців

комерційного господарства Рівненської дирекції

залізничних перевезень з питань перевезення

небезпечних вантажів (м.Ковель) 

15,840.00

п'ятнадцять тисяч вісімсот 

сорок грн. з ПДВ

Лот № 3 Спеціальне навчання керівників і фахівців

комерційного господарства Рівненської дирекції

залізничних перевезень з питань перевезення

небезпечних вантажів (м.Рівне) 

13,860.00

тринадцять тисяч вісімсот 

шістдесят грн. з ПДВ

Лот № 4 Спеціальне навчання керівників і фахівців

комерційного господарства Івано-Франківської

дирекції залізничних перевезень з питань

перевезення небезпечних вантажів  

12,870.00

дванадцять тисяч вісімсот 

сімдесят грн. з ПДВ

Лот № 5 Спеціальне навчання керівників і фахівців

комерційного господарства Ужгородської дирекції

залізничних перевезень з питань перевезення

небезпечних вантажів  

39,600.00

тридцять дев'ять тисяч 

шістсот грн. з ПДВ

Лот № 6 Спеціальне навчання керівників і фахівців

господарств: перевезень, локомотивного, вагонного,

апарату головного ревізора з безпеки руху поїздів і

автотранспорту з питань перевезення небезпечних

вантажів

15,840.00

п'ятнадцять тисяч вісімсот 

сорок грн. з ПДВ

Лот № 7 Спеціальне навчання керівників і фахівців

господарства перевезень, локомотивного депо з

питань перевезення небезпечних вантажів

40,960.00

сорок тисяч дев'ятсот 

шістдесят грн з ПДВ

Лот № 8 Спеціальне навчання керівників і фахівців

господарства перевезень Тернопільської дирекції

залізничних перевезень з питань перевезення

небезпечних вантажів

64,000.00

шістдесят чотири тисячі грн. 

з ПДВ
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Лот № 9 Спеціальне навчання керівників і фахівців

господарства перевезень, Рівненської дирекції

залізничних перевезень з питань перевезення

небезпечних вантажів (м.Рівне)

30,720.00

тридцять тисяч сімсот 

двадцять грн. з ПДВ

Лот № 10 Спеціальне навчання керівників і фахівців

господарства перевезень Рівненської дирекції

залізничних перевезень з питань перевезення

небезпечних вантажів (м.Ковель)

20,480.00

двадцять тисяч чотириста 

вісімдесят грн. з ПДВ

Лот № 11 Спеціальне навчання керівників і фахівців

господарства перевезень Івано-Франківської

дирекції залізничних перевезень з питань

перевезення небезпечних вантажів

27,520.00

двадцять сім тисяч п'ятсот 

двадцять грн. з ПДВ

Лот № 12 Спеціальне навчання керівників і фахівців

господарства перевезень Ужгородської дирекції

залізничних перевезень з питань перевезення

небезпечних вантажів

31,360.00

тридцять одна тисяча триста 

шістдесят грн. з ПДВ

Лот № 13 Спеціальне навчання керівників і фахівців

відновних поїздів, служби воєнізованої охорони з

питань перевезення небезпечних вантажів

26,910.00

двадцять шість тисяч дев'от 

десять грн. з ПДВ

Лот № 14 Спеціальне навчання керівників і фахівців 

вагонних депо з питань перевезення небезпечних 

вантажів

14,800.00

чотирнадцять тисяч вісімсот 

грн. з ПДВ

71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування (Послуги з продовження терміну 

служби пасажирських вагонів)

523,200.00 п’ятсот двадцять три тисячі 

двісті грн. з ПДВ

відкриті 

торги

травень 

2015 року
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33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування 

іншого електричного устатковання (Послуги з 

технічного обслуговування цифрових автоматичних 

телефонних станцій SI2000)

852,000.00 вісімсот п’ятдесят дві тисячі 

грн  з ПДВ

відкриті 

торги

червень 

2015 року

45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів  (Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів),  в т.ч:

1 091 600,00 один мільйон дев’яносто 

одна  тисяча шістсот грн з 

ПДВ, в т. ч.:

відкриті 

торги

червень 

2015 року

Лот 1.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Мазда Е2200 у м. Львові.

175,000.00 сто сімдесят п'ять тисяч грн. 

з ПДВ

Лот 2.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Мазда Е2200 у м. Львові.

9,000.00 дев’ять тисяч грн. з ПДВ

Лот 3.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Мазда МПВ у м. Львові.

75,000.00  сімдесят п'ять тисяч грн. з 

ПДВ

Лот 4.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Мазда 6 у  м. Львові.

55,000.00 п'ятдесят п'ять тисяч грн. з 

ПДВ

Лот 5.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Мітсубісі Паджеро у м. 

Львові.

30,000.00 тридцять тисяч грн з ПДВ

Лот 6.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Тойота Лексус у м. 

Львові.

25,000.00 двадцять п'ять тисяч грн з 

ПДВ

Лот 7.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Тойота Кемрі у  м. 

Львові.

79,000.00 сімдесят дев’ять тисяч грн. з 

ПДВ
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Лот 8.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Тойота Авенсіс у м. 

Львові.

25,000.00 двадцять п'ять тисяч грн з 

ПДВ

Лот 9.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Тойота Ленд Крузер у м. 

Львові.

80,000.00 вісімдесят тисяч  грн. з ПДВ

Лот 10.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Рендж Ровер у  м. Львові.

34,000.00 тридцять чотири тисячі грн з 

ПДВ

Лот 11.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Фольксваген у м. Львові.

110,000.00 сто десять тисяч грн з ПДВ

Лот 12.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Мерседес у  м. Львові.

30,000.00 тридцять тисяч грн з ПДВ

Лот 13.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Мерседес у м. Львові.

45,000.00 сорок п'ять тисяч грн з ПДВ

Лот 14.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Шкода Октавія у м. 

Львові.

188,000.00 сто вісімдесят вісім тисяч 

грн з ПДВ

Лот 15.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Вольво S80 у м. Львові.

40,000.00 сорок тисяч грн з ПДВ

Лот 16.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки Форд Коннект у  м. 

Львові.

15,000.00 п'ятнадцять тисяч  грн. з ПДВ

Лот 17.  Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки КІА у м. Львові.

40,000.00 сорок тисяч грн з ПДВ

Лот 18. Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки ГАЗ у м. Львові.

32,000.00 тридцять дві тисячі грн з 

ПДВ
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Лот 19. Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів марки ВАЗ у м. Львові.

4,600.00 чотири тисячі шістсот грн з 

ПДВ

33.12.1 ремонтування та технічне обслуговування 

машин загальної призначеності (Послуги з 

технiчного обслуговування компресорів) в т. ч.:

247,186.65 Двiстi сорок сiм тисяч сто 

вiсiмдесят шiсть гривень 65 

копiйок. . з ПДВ, в т.ч:

відкриті 

торги

липень 

2015 року

ЛОТ №1 – Послуги з технiчного обслуговування 

компресорів НГЕ10/0,7БУЗ, НГЕ10/0,7МУЗ, 

НГЕ10/0,7 УЗ та ВВУ-3,5/7 відокремленого 

підрозділу “Ремонтно-експлуатаційне вагонне депо 

Клепарів”.

151 000,00 Сто п`ятдесят одна тисяча 

гривень 00 копiйок з ПДВ

ЛОТ №2 – Послуги з технiчного обслуговування 

компресора типу  ВВУ-3,5/7 відокремленого 

підрозділу “Експлуатаційне вагонне депо Коломия”.

11 186,65  Одинадцять тисяч сто 

вiсiмдесят шiсть гривень 65 

копiйок. . з ПДВ

ЛОТ №3 – Послуги з технiчного обслуговування 

компресорів НВЕ-10/0,7БУЗ та                НВЕ-

10/0,7УЗ  відокремленого підрозділу “Ремонтне 

вагонне депо Здолбунів”.

61 000,00 Шiстдесят одна тисяча 

гривень 00 копiйок. з ПДВ

ЛОТ №4 – Послуги з технiчного обслуговування 

компресора ECOAIR D-100 відокремленого 

підрозділу “Експлуатаційне вагонне депо Ужгород”

24 000,00 Двадцять чотири тисячi 

гривень 00 копiйок. з ПДВ

33.12.1 ремонтування та технічне обслуговування 

машин загальної призначеності (Послуги з 

технiчного обслуговування компресорів) в т. ч.:

174 329,89

Двiстi сорок сiм тисяч сто 

вiсiмдесят шiсть гривень 65 

копiйок. . з ПДВ, в т.ч:

відкриті 

торги

липень 

2015 року

ЛОТ №1 – Послуги з технiчного обслуговування 

компресорів НГЕ-15/0,7 УЗ, НГЕ-10/0,7 М, SKTG 

5,5/10 відокремленого підрозділу “Пасажирське 

вагонне депо Львів”.

53,861.28

Сто п`ятдесят одна тисяча 

гривень 00 копiйок з ПДВ
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ЛОТ №2 – Послуги з технiчного обслуговування 

компресорів НГЕ-10/0,7 УЗ, ВВУ 3,5/7 

відокремленого підрозділу “Пасажирське вагонне 

депо Чернівці”.

57,882.07

 Одинадцять тисяч сто 

вiсiмдесят шiсть гривень 65 

копiйок. . з ПДВ

ЛОТ №3 – Послуги з технiчного обслуговування 

компресорів НГЕ-10/0,7 УЗ відокремленого 

підрозділу “Пасажирське вагонне депо Ковель”.

62,586.54

Шiстдесят одна тисяча 

гривень 00 копiйок. з ПДВ

33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування 

іншого електричного устаткування (послуги з 

технічного обслуговування систем контролю 

параметрів роботи тепловозів «Дельта-СУ»)..

883,605.90

вісімсот вісімдесят три 

тисячі шістсот п’ять грн. 

90 коп. з ПДВ

відкриті 

торги

серпень 

2015 року

18.12.1. послуги щодо друкування , інші( бланкова 

продукція)

8,200,000.00 вісім мільйонів двісті тисяч 

грн.) з ПДВ

відкриті 

торги

серпень 

2015 року

послуги щодо розповсюдження програм у домівки за 

допомогою супутників (послуги з передавання даних 

по супутникових каналах зв’язку).( 61.30.1)

4,201,717.92

чотири мільйони двісті одна 

тисяча сімсот сімнадцять 

грн., 82 коп. з ПДВ

переговор

на 

процедур

а

серпень - 

вересень 

2015 року

Ремонтування та технічне обслуговування машин і 

устаткування спеціальної призначеності (послуги з 

технічного обслуговування тракторної техніки),  в 

т.ч 5 лотів:

330,000.00

триста тридцять тисяч грн. з 

ПДВ в т.ч.:

відкриті 

торги

серпень - 

вересень 

2015 року

Лот №1 Послуги з технічного обслуговування трактора Камацу 

Д-355А у м. Львові.

55,000.00 п'ятдесят п'ять тисяч гривень 

з ПДВ

    Лот №2 Послуги з технічного обслуговування трактора Т330 

у м. Львові.

110,000.00 сто десять тисяч гривень з 

ПДВ

    Лот №3 Послуги з технічного обслуговування трактора Т330 

у м. Тернопіль.

55,000.00 п'ятдесят п'ять тисяч гривень 

з ПДВ
Лот №4 Послуги з технічного обслуговування  трактора Т330 у 

м. Івано-Франківськ.

55,000.00 п'ятдесят п'ять тисяч гривень 

з ПДВ
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Лот №5 Послуги з технічного обслуговування  трактора Т330 у 

м. Ужгород.

55,000.00 п'ятдесят п'ять тисяч гривень 

з ПДВ

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від                               №                   

Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ Іщук Ю.К.

                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)   

                                                       М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ Брижак О.В.

         


