Україна, TF0A3307 та TF0B0149, Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей
Пакети закупівель із зазначенням методів та строків
( Зміни № 2 до редакції № 14 Плану закупівель )
від 27 липня 2020
_________________________

Тип

Замлинський Р.Т.
Перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України
Очікувана
Попередньо
дата видачі
Метод
Очікувана
Очікувана
Дата
запланована /
(тендерної
Очікуваний
Дата
Кошторисн Метод
контролю
дата
дата
завершення
Номер закупівлі
Опис
Остання
документації/
термін
підписання
а вартість закупівлі (попередній
відкриття
підписання
виконання
затверджена / запрошення
виконання
договору
/наступний)
заявок
договору
договору
фактична дата до участі в
торгах/запиту
Компонент 1. Розбудова спроможностей МОТ, управління проектом та моніторинг і оцінювання
ВИДАЛИТИ
Компонент 3. Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб і поверненням комбатантів.
Підлягає визначенню Субпроекти
Підлягає визначенню
Підлягає
Підлягає
визначенню
визначенню
Підлягає визначенню
Підлягає визначенню
Підлягає визначенню
ПідлягаєПідлягає
визначенню
визначенню
Усього за компонентом 3
Операційні витрати:
Операційні витрати (згідно з
визначенням, поданим в Угоді про
надання гранту) по Компоненту 1.
Операційні витрати (згідно з
визначенням, поданим в Угоді про
надання гранту) по Компоненту 3.
Разом Операційні витрати

План
Перегляд
Факт
План
Перегляд
Факт

ДОПОВНИТИ
Компонент 3. Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб і поверненням комбатантів.
Підлягає визначенню Субпроекти
Підлягає визначенню
Підлягає
Підлягає
визначенню
визначенню
Підлягає визначенню
Підлягає визначенню
Підлягає визначенню
ПідлягаєПідлягає
визначенню
визначенню
Усього за компонентом 3
Операційні витрати:
Операційні витрати (згідно з
визначенням, поданим в Угоді про
надання гранту) по Компоненту 1.
Операційні витрати (згідно з
визначенням, поданим в Угоді про
надання гранту) по Компоненту 3.
Разом Операційні витрати

Prior review threshold
For Individual consultants - $0.3 mln
For consultancy services from firms - $1 mln
For Goods/IT - $2 mln
For Works - $10 mln

План
Перегляд
Факт
План
Перегляд
Факт

SH: Shopping
ICB: Міжнародні конкурентні торги
NCB: Національні конкурентні торги
SH: Шопінг (закупівля на відкритому ринку)
DC: Пряме укладання договорів
NCS: Неконсультаційні послуги

CS: Послуги консультантів
TR: Навчання
OC: Операційні витрати
G: Товари
G-SI: Проектування, постачання та монтаж

Сторона
договору

Тип
зайнятост
і

КЕКВ

Опис

ДК 021:2015

НОМЕР ДОГОВОРУ
КІЛЬКІСТЬ

Тип

Україна, TF0A3307, Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей
Пакети закупівель із зазначенням методів та строків
( Зміни № 2 до редакції № 14 Плану закупівель )
від 27 липня 2020

Метод
закупівлі

Попередньо
Метод
Очікувана
запланована /
контролю
Очікувана
дата
Остання
(попередній
дата початку аукціону/розк
затверджена /
/наступний)
закупівлі
риття
фактична
(#b)
пропозицій
дата

_________________________
Замлинський Р.Т.
Перший заступник Міністра з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України

Очікувана
дата
підписання
договору

Очікувана
дата процесу
Очікувана
доставки
дата
товару/надан
завершення
ня
контракту
послуг/викон
ання робіт

Компонент 3. Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб і поверненням комбатантів.
ВИДАЛИТИ
Субпроект: «Майбутнє створюється зараз», м. Первомайський Харківська область
Товари
Попередньо
SH
серпень-20
серпень-20
вересень-20
вересень-20
Медичне обладнання (Ендоскопічне
запланована
PXO-G-1-006-SH
G
33160000-6
123
Наступний
облданання)
Prozoro
Переглянута
Фактична
ДОПОВНИТИ
Субпроект: Створення центру медичної реабілітації учасників бойових дій, зокрема, учасників АТО та інших пільгових груп на базі комунального закладу «Кам’янська міська лікарня №5» ДОР» м.Кам'янське
Консультаційні послуги
Товари
Попередньо
SH
серпень-20
серпень-20
вересень-20
вересень-20
запланована
KS-G-1-012-SH
G
33190000-8
123
Медичне обладнання (3 найменування)
Наступний
Prozoro
Переглянута
Фактична
Субпроект: "Реабілітація та відновлення - крок у комфортне життя" м. Бердянськ, Запорізька область
Товари
Попередньо
SH
серпень-20
серпень-20
вересень-20
вересень-20
Реабілітаційний комплекс для функціональної
запланована
BRD-G-1-011-SH
G
33150000-4
123
Наступний
терапії
Prozoro
Переглянута
Фактична
Субпроект: «Майбутнє створюється зараз», м. Первомайський Харківська область
Товари
Попередньо
SH
липень-20
липень-20
серпень-20
серпень-20
Медичне обладнання (Ендоскопічне
запланована
PXO-G-1-006-SH
G
33160000-6
123
Наступний
облданання)
Prozoro
Переглянута
Фактична

Дата
підписання
договору

Дата
завершення
виконання
договору

Сторона договору

Тип
зайнятості

жовтень-20

жовтень-20

жовтень-20
N/A

жовтень-20

Примітка

