РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
Відділ освіти Горохівської райдержадміністрації, 02141710
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

1
35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води (35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води
трубопроводами (постачання теплової
енергії))
06.20.1 - Газ природний, скраплений або в
газоподібному стані (06.20.10-00.00 - Газ
природний, скраплений або в
газоподібному стані (газ природний))
35.11.1. - Енергія електрична (35.11.1000.00 - Енергія електрична
(електроенергія))
19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (бензин А-95, А-92,19.20.2600.00 - Газойлі (ДП))
08.92.1-Т орф
(08.92.10-00.00 - Торф (торфобрикет))

10.11.1- М'ясо великої рогатої худоби,
свиней, овець, кіз, коней
та інших тварин родини конячих, свіже чи

КодКЕКВ
(для
бюджетних
коштів)
2
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Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура *
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі

Примітка

6

3
1 265 000,00 (один
мільйон двісті шістдесят
п’ять тисяч гривень 3
ПДВ)

4
Переговорна
процедура
закупівлі

5
Грудень 2015р.

5 713 700,00 (п’ять
мільйонів сімсот
тринадцять тисяч сімсот
вісімдесят гривень 3 ПДВ)
1 444 000,00 (один
мільйон чотириста сорок
чотири тисячі гривень 3
ПДВ)
1 000 306,00 (один
мільйон триста шість
гривень з ПДВ)
1 485 000,00 (один
мільйон чотириста
вісімдесят п’ять тисяч
гривень з ПДВ)
1 368 000,00 (один
мільйон триста шістдесят
вісім тисяч гривень 3

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2015р.

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2015р..

Відкриті торги

Грудень 2015р..

Відкриті торги

Грудень 2015р.

Відкриті торги

Грудень 2015р.

охолоджене (10.11.12-50.00 - Свинина,
свіжа чи охолоджена, окіст, лопатки та
їхні відруби (зокрема пересипана сіллю
для тимчасового зберігання) (м'ясо
свинини без кістки свіже в/г))
10.13.1 - Консерви та готові страви з
м'яса, м'ясних
субпродуктів чи крові (10.1314-60.00 Ковбаси й подібні продукти з м'яса,
м'ясних субпродуктів чи крові, готові
харчові продукти, виготовлені на основі
цих виробів (крім ковбас з печінки й
готових страв) (сардельки в/г, ковбаса
«Московська» в/г))
10.51.3 - Масло вершкове та молочні
пасти (10.51.30-30.00 - масло вершкове
фасоване 72%)
10.20.1 - Продукція рибна, свіжа,
охолоджена чи заморожена (10.20.1330.00 - Риба морська, ціла, заморожена
(риба морожена Хек))
10.71.1 - Вироби хлібобулочні,
кондитерські та кулінарні,
борошняні, нетривалого зберігання
(10.71.11-00.90 - Вироби хлібобулочні,
нетривалого зберігання, інші (хліб білий
в/г, булочка здобна))

ПДВ)

2230

2230

2230

2230

524 250,00 (п’ятсот
двадцять чотири тисячі
двісті пятдесят гривень 3
ПДВ)

Відкриті торги

677 970,00 (шістсот
сімдесят сім тисяч
дев’ятсот сімдесят
гривень з ПДВ)
530 950,00 (п’ятсот
тридцять тисяч дев’ятсот
п’ятдесят гривень з ПДВ)

Відкриті торги

Грудень 2015р.

Відкриті торги

Грудень 2015р.

Відкриті торги

Грудень 2015р.

618 990,00 (шістсот
вісімнадцять тисяч
дев’ятсот дев’яносто
гривень з ПДВ)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.12.2015р. № 15
Голова комітету з конкурсних торгів
Секретар комітету з конкурсних торгів

Н.С. Посполітак
К.Є. Мартинюк

Грудень 2015р.
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