ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 15.09.2014 р. №1106

УТОЧНЕНИЙ РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ/
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради Херсонської області, 04059964
(найменування замовника, код за ЕДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

1
Код за ДК 016:2010-49.39.3
– послуги з перевезення
пасажирів наземним
транспортом поза розкладом
(49.39.39-00.00 – послуги
пасажирського наземного
транспорту, н.в.і.у.)
(ДК 021:2015- 60100000-9послуги з автомобільних
перевезень (послуги з
перевезення посадових осіб
виконавчого комітету
Новокаховської міської
ради)
Код за ДК 016:2010-35.30.1
– пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої
води (35.30.12-00.00 –

2
2240

3
420000,00 грн.
(Чотириста двадцять
тисяч грн. 00 коп.) у
т.ч. ПДВ 20% 70000,00
грн. (Сімдесят тисяч
грн. 00 коп.)

4
Відкриті
торги

2271

432930,00 грн.
(чотириста тридцять
дві тисячі дев’ятсот
тридцять грн.,00 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5
Січень 2016 року

Примітки

Січень 2016 року

668925,14
грн. по
договору
про

6
Кошти
місцевого
бюджету.

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)
Код за ДК 016:2010- 35.11.1
– енергія електрична
(35.11.10-00.00 – енергія
електрична)
(ДК 021:2015- 09310000-5 –
електрична енергія (енергія
електрична)

2273

кошти місцевого
бюджету
235995,14 грн.(двісті
тридцять п’ять тисяч
дев’ятсот дев’яносто
п’ять грн.., 14 коп.)
відшкодування витрат
балансоутримувача на
утримання
орендованого
нерухомого майна
Переговорна
104089,00 грн.(сто
процедура
чотири тисячі
закупівлі
вісімдесят дев’ять грн.,
00 коп.)кошти
місцевого бюджету
99527,23 грн.
(дев’яносто дев’ять
тисяч п’ятсот двадцять
сім грн. 23 коп.)
відшкодування витрат
балансоутримувача на
утримання
орендованого
нерухомого майна

закупівлю
послуг з
постачання
пари і
гарячої води
за державні
кошти №02
від
09 лютого
2016 року
Січень 2016 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12 лютого 2016 року №10.
Голова комітету з конкурсних торгів

_________________

Л.Г.Чурсинов

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

__________________
(підпис)

В.П.Задорожня
(ініціали та прізвище)

203616,23
грн. по
договору
про
закупівлю
електричної
енергії за
державні
кошти №159
від
04 лютого
2016 року

