
 
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель                                                                                                                                                                                             
на 2015 рік військової частини А2595, код 07567158 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 
 

Предмет закупівлі 
 

Код КЕКВ 
(для бюджетних 

коштів) 

 
Очікувана 

вартість предмета 
закупівлі 

 
Процедура закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 8 

Код ДК 016:2010 «33.11.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування металевих виробів» (Закупівля 
послуг з продовження термінів придатності 
піропатронів ПП-3) 

 

 2260 
 

784 000,00 
(сімсот 

вісімдесят 
чотири тисячі 

грн)  
з урахуванням 

ПДВ 20%  
(156 800,00 сто 
п'ятдесят шість 
тисяч вісімсот 

грн.00 коп.) 

 
Переговорна 
процедура 
закупівлі 

 
 

 
квітень  

2015 року 
 
 

 ----- 
 
 
 
 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08 квітня 2015 року №2/РП 

Голова комітету з конкурсних торгів – заступник  командира 

частини з озброєння – начальник  технічної частини                       підполковник                                                           С.І.Маньковський  

Секретар комітету з конкурсних торгів – ТВП помічника командира частини з правової  

роботи-начальника юридичної групи військової частини А2595   майор юстиції                                                           Т.Ю.Береза  

 

 

 

 

 



Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік 
 

 
Предмет закупівлі 

 
Код КЕКВ  
(для бюджетних коштів)   

 
Очікувана вартість 
предмета закупівлі  

 
Процедура закупівлі  

Орієнтовний 
початок 
проведення 
процедури 
закупівлі  

Примітки 

1 2 3 4 5 8 

Закупівля засобів об'єктивного контролю для об'єктів РТЗ польотів 2260 

52 000,00 (п'ятдесят дві 
тисячі грн) з 

урахуванням ПДВ 20%  
(10 400,00 десять тисяч 
чотириста грн.00 коп) 

  квітень  
2015 року  

Закупівля блоку перезапису інформації БПИ-4Т  (одна одиниця) 
2260 

80 000,00 (вісімдесят 
тисяч грн) з 

урахуванням ПДВ 20%  
(16 000,00 шістнадцять 

тисяч грн. 00 коп) 

  квітень  
2015 року  

Закупівля електронно-вакуумних приладів для проведення поточного ремонту 
засобів РТЗ 2260 

99 000,00 (дев'яносто 
дев'ять тисяч  грн) з 

урахуванням ПДВ 20%  
(19 800,00 

дев'ятнадцять тисяч 
вісімсот  грн. 00 коп) 

  квітень  
2015 року 

 

Закупівля послуг з дообладнання вертольотів типу Ми-24 станціями оптико-
електронного подавлення "Адрос" КТ-01АВ (дві одиниці) 2260 

23 266,00 (двадцять 
три тисячі двісті 

шістдесят шість грн) з 
урахуванням ПДВ 20%  
(4 653,20 чотири тисячі 
шістсот п'ятдесят три 

грн.20 коп) 

  квітень  
2015 року 

 

Закупівля витратних матеріалів для обслуговування вертольотів 
2260 

100 000,00 (сто тисяч 
грн) з урахуванням 

ПДВ 20%  
(20 000,00 двадцять 
тисяч грн. 00 коп) 

  квітень  
2015 року 

 

Закупівля послуг капітального ремонту КВПВ  

(2 одиниці) 2260 

82 500,00 (вісімдесят 
дві тисячі п'ятсот грн) з 
урахуванням ПДВ 20%  
(16 500,00 шістнадцять 

тисяч п'ятсот грн. 00 
коп) 

  квітень  
2015 року 

 



Закупівля акумуляторних батарей EBC 406HM (одна одиниця), АRTEX C406-1HM 
(одна одиниця) 2260 

34 040,00 (тридцять 
чотири тисячі сорок 
грн) з урахуванням 

ПДВ 20%  
(6808,00 шістть тисяч 
вісімсот вісім грн.00 

коп) 

  квітень  
2015 року 

 

Закупівля послуг з встановлення СОЕП АДРОС КТ-01АВ на вертольоті 
дообладнаного під встановлення виробу Л166В1А 2260 

18 792,00 (вісімнадцять 
тисяч сімсот дев'яносто 
дві грн) з урахуванням 

ПДВ 20%  
(3 758,40 три тисячі 

сімсот п'ятдесят вісім 
грн.40 коп) 

  квітень  
2015 року 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08 квітня 2015 року №2/рп. 

Голова комітету з конкурсних торгів – заступник  командира 

частини з озброєння – начальник  технічної частини                       підполковник                                                           С.І.Маньковський  

 


