
  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства економічного розвитку  
і торгівлі України 15.09.2014 № 1106 
 
 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель  

на 2016 рік  
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням англійської мови Новокаховської міської ради 

Херсонської області, 24951295  
                                                         (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)                                21.06.2016 р. 

 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 

бюджетних коштів) 
Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура закупівлі Орієнтовний початок 
проведення процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
Код за ДК 016:2010-35.30.1- 
пара та гаряча вода; 
постачання пари т гарячої 
води (35.30.12-00.00-
постачання пари та гарячої 
води трубопроводами) 
(централізоване постачання 
теплової енергії) (ДК 021-
2015-09320000-8-пара, 
гаряча вода та пов’язана 
продукція (послуги з 
постачання теплової енергії) 

2271 1037086,50 грн. (один 
мільйон тридцять сім 
тисяч вісімдесят шість 
грн. 50 копійок) в т.ч. 

ПДВ 172847,75, 
державні кошти – 

1028481,00 грн. (один 
мільйон двадцять вісім 

тисяч чотириста 
вісімдесят одна грн. 00 

копійок). Кошти 
орендарів – 8605,50 грн 

(вісім тисяч шістсот 
п’ять грн. 50 копійок)  

Переговорна 
процедура закупівлі 

Лютий 2016 року Кошти місцевого 
бюджету 

ДК 016-2010 - 56.29.2 – 
послуги їдалень (ЄЗС 021-
2015 - 15894210-6 Шкільне 
харчування 

2230 199209,60 (сто 
дев’яносто дев’ять тисяч 

двісті дев’ять грн. 
шістдесят копійок)  без 

ПДВ 

Відкриті торги Березень 2016 року Кошти місцевого 
бюджету  



ДК 016-2010 - 56.29.2 – 
послуги їдалень (ЄЗС 021-
2015 - 15894210-6 Шкільне 
харчування 

2230 199209,60 (сто 
дев’яносто дев’ять тисяч 

двісті дев’ять грн. 
шістдесят копійок)  без 

ПДВ 

Відкриті торги Травень 2016 року Кошти місцевого 
бюджету  

ДК 016-2010 - 56.29.2 – 
послуги їдалень (ЄЗС 021-
2015 - 15894210-6 Шкільне 
харчування 

2230 199209,60 (сто 
дев’яносто дев’ять тисяч 

двісті дев’ять грн. 
шістдесят копійок)  без 

ПДВ 

Переговорна 
процедура закупівлі 

Червень 2016 року Кошти місцевого 
бюджету 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.06.2016 року № 11. 

Голова комітету з конкурсних торгів ________________  
        (підпис) 

І.Л.Карюхіна  
(ініціали та прізвище) 

 М. П.  
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________  

         (підпис) 
Л.О.Квітка 
(ініціали та прізвище) 

  
 


