ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року №1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ/
річний план закупівель, що здійснюються без проведення закупівель
на 2015 рік
Виконавчий комітет Таврійської міської ради міста Нової Каховки Херсонської області 21296418
(найменування замовника. ілеїлиф і калійний код за Є Д Р П О У )

Предмет іакупівлі

Код КЕКН
(Д Л Я

бюджетних

Очікувана
вартість
предмета закупівлі

КОНІ І і в )

1

Код за/ЦС 016-2010 - 35.11.1
- енергія електрична
(35.11.10-00.00 - енергія
електрична)

2

2273

3

363596,55 ірн. (триста шістдесят три тисячі
п'ятсот дев'яносто шість грн., 55 коп.)
у т.ч. ПДВ 20% 60599,44 грн. ( шістдесят тисяч
п'ятсот дев'яносто дев’ять грн.. 44коп.) в т.ч.
кошти місцевого бюджету - 340949,05 грн.
(триста сорок тисяч дев'ятсот дев’ять ірн.,
05коп.): кошти орендарів - 22647,60 ірн.
(двадцять дві тисячі шістсот сорок сім ірн.. 60 коп.)
2274 1324338,74 ірн. (один мільйон триста
Код за ДК 016-2010- 06.20.1
- газ природний.скраплений
двадцять чотири тисячі триста тридцять вісім
або в газоподібному стані
грн.,74 коп.) у т.ч. ІІДВ 20% 220723,12 грн.
(06.20.10-00.00 - газ природний,
(двісті двадцять тисяч сімсот двадцять три
скраплений або в газоподібному
грн., 12 коп.) у т.ч. кошти місцевого бюджету стані)
1169735.54 ірн. (один мільйон сто шістдесят
де'вять тисяч сімсот тридцять п'ять грн., 54 коп.);
кошти орендарів - 154603,20 грн. (сто п'ятдесят
чотири тисячі шістсот три грн.. 20 коп.)
Затверджений рішенням комітету з конкурент'і горїі^ііід 16 грудня 2014 року протокол №8
Голова комітету з конкурсних торгів 7
_____ А.М. Хахалсв_______
| . (гадг$с)
(ініціали та прізвище)
V МЛ.
/- і
Секретар комітету з конкурсних торгів У - —
______ 1-А. Мартиненко
(підпис)

Процедура Орі( Н Т О В І ІН Й
закупівлі
початок
проведення
процедури
закупівлі
4

5

Примітки

6

І Іереговорна
процедура
закупівлі

Грудень

Кошти місцевого
бюджету
Процедура закупівлі
розпочата на
очікувану вартість

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень

Кошти місцевого
бюджету'
Процедура закупівлі
розпочата на
очікувану вартість

