
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014 № 1106 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ/ 
річний план заку півель, що здійснюються без проведення 

процедур закупівель 
на 2015 року (зі змінами) 

територіального відділу освіти, молоді та спорту Заводського району 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37611443 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 
бюджетних коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі 
Орієнтований початок 
проведення процедури 

закупівлі 
Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої 
води - 35 30 1 (35.30.12. теплова енергія) 2271 

Л 

10 618 985,13 грн (десять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот 
вісімдесят п'ять грн. 13 коп ) а т.ч ПДВ 1 769 830,86 грн (один мільйон 

сімсот шістдесят дев'ять тисяч ВІСІМСОТ тридцять грн. 86 коп ) 

переговорна процедура 
закупівлі грудень 2014 очікувана вартість 

Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої 
води - 35.30 1 (35 30 11, централізоване 
постачання гарячої води) 

2212 
780 343,20 грн (сімсот вісімдесят тисяч триста сорок три грн 20 коп) в т ч 

ПДВ 130 057,20 гри (сто тридцять тисяч п'ятдесят сім грн 20 коп ) 
переговорна процедура 

закупівлі 
грудень 2014 очікувана вартість 

Обробляння та розподілення води трубопроводами 
- 36 00 2 2272 

155 832,98 грн (сто п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот тридцять дві грн 98 коп ) 
в т ч ПДВ 25 972,16 грн (двадцять п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дві грн 16 

коп.) 

переговорна процедура 
закупівлі 

грудень 2014 очікувана вартість 

Послуги каналізаційні 37 00 1 2272 
151 198,78 грн (сто п'ятдесят одна тисяча сто дев'яносто вісім грн. 78 коп ) 
в т ч ПДВ 25 199,80грн (двадцять п'ять тисяч сто дев'яносто дев'ять гри 80 

к о п ) 

переговорна процедура 
закупівлі 

грудень 2014 очікувана вартість 

Енергія електрична - 35 11.1 2273 
1 634 628,28 (один мільйон шістсот тридцять чотири тисячі шістсот 

двадцять вісім грн 28 коп ) в т ч ПДВ 272 438,05 (двісті сімдесят дві тисячі 
чотириста тридцять вісім грн. 05 коп) 

переговорна процедура 
закупівлі 

фу день 2014 очікувана вартість 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до 
них - 26.20.1 ( 2 6 2 0 14-00 00 - Машини 
автоматичного обробляння інформації цифрові, 
подані як системи ) (навчальний комп'ютерний 
комплекс) 

3110 
90 000.00 (дев"яносто тисяч грн 00 коп ) в т.ч. ПДВ 15 000.00 (п'ятнадцять 

тисяч ірн. 00 коп ) запит цінових пропозицій квітень 2015 очікувана вартість 

Машини й устатковання, інші, для тексстильної та 
швейної промисловості, зокрема швейні машини -
28 94 2 (28 94 22-3000 - Машини пральні побутові 
чи для пралень місткістю більше ніж 10 кг сухої 
білизни (зокрема машини, призначені як для 
прання, так і для сушіння)) 

3110 
171 000,00 (сто сімдесят одна тисяча 00 коп ) в т ч ПДВ 28 500,00 

(двадцять вісім тисяч п'ятсот грн. 00 коп ) запит цінових пропозицій травень 2015 очікувана вартість 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до 
них - 26 20 1 (26 20.11-00 00 - Машини 
автоматичног о обробляння інформації переносні, 
масою не більше ніж 10 кг, зокрема лаптопи та 
ноутбуки; органайзери цифрові персональні та 
подібні компютери) (персональний комп'ютер) 

3110 
34 985,00 (тридцять чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят п"ять грн 00 коп.) в 

тч ПДВ 5 830,83 (п 'ять тисяч вісімсот тридцять грн 83 кой ) запит цінових пропозицій серпень 2015 очікувана вартість 

О В Руденко 
(ініціали та прізвище) 

Л В Капусткша 
(ініціали та прізвище) 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних т о р п в Від 08 05 2015 № 

Голова комітету 
з конкурсних торпв 

Секретар комітету 
з конкурсних торпв 

- - г* 


