
Річний план закупівель на 2016 рік

20520233 Комунальний заклад "Запорізька спеціалізована школа -  інтернат II - I I I
ступенів "Січовий колегіум " Запорізької обласної ради

(найменування замовника - розпорядника державних коштів)

№
з/п Предмет закупівлі Код КБКВ (для 

бюджетних коштів

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок

проведення
прцедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

1

Код ДК 016 : 2010 35.30.1 пара та 
гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води; 1 лот - 35.30.12.00.00 
(постачання пари та гарячої води 

трубопроводами; послуги з постачання 
теплової енергії) ( Код ДК 021 : 2015 - 

09320000-8 пара, гаряча вода та 
пов'язана продукція)

2271

1386673 грн.25 
коп. (в т.ч. 

ПДВ 231112 
грн. 21 коп.) 

Один мільйон 
триста 

вісімдесят 
шість тисяч 

шістсот 
сімдесят три 

грн. 25 коп.(в 
т.ч. ПДВ двісті 
тридцять одна 

тисяча сто 
дванадцять грн. 

21 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

березень 2016 

Р-

Підстава для 
обрання процедури: 

відсутність 
конкуренції (у тому 
числі з технічних 

причин) на товари, 
роботи чи послуги, 

які можуть бути 
поставлені, 

виконані чи надаці 
тільки певним 

постачальником 
(виконавцем), за 
відсутності при 

цьому альтернативи.

Затверджено

Наказ Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України 15.09.2014 року № 1106



№
з/п Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 

бюджетних коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок

проведення
прцедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

2

Код ДК 016 : 2010 35.30.1 пара та 
гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води; ( централізоване 

постачання гарячої води) 2 лот - 
35.30.11.00.00 (пара та гаряча 

вода;постачання гарячої води) (Код ДК 
021 : 2015 - 093210000-5 - вода гаряча)

2272

179872 грн. 97 
коп. (в т. ч.

ПДВ 29978 грн. 
83 коп.) Сто 

сімдесят 
дев’ять тисяч 

вісімсот 
сімдесят дві 

грн. 97 коп. (в 
т. ч. ПДВ 
двадцять 

дев’ять тисяч 
дев’ятсот 

сімдесят вісім 
грн. 83 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

березень 2016 

р.

Підстава для 
обрання процедури: 

відсутність 
конкуренції (у тому 
числі з технічних 

причин) на товари, 
роботи чи послуги, 

які можуть бути 
поставлені, 

виконані чи надані 
тільки певним 

постачальником 
(виконавцем), за 
відсутності при 

цьому альтернативи.

3

Код ДК 016 : 2010 35.11.1 енергія 
електрична ( енергія електрична) 

35.11.10.00.00 енергія електрична (Код 
ДК 021 : 2015 09310000-5 електрична 

енергія)

2273

298300,00 
коп.(в т. ч. 

ПДВ 49716 грн. 
67 коп.) Двісті 

дев'яносто вісім 
тисяч триста 

грн. 00 коп. (в 
т.ч.ПДВ сорок 
дев'ять тисяч 

сімсот 
шістнадцять 
грн. 67 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

березень 2016 

р.

Підстава для 
обрання процедури: 

відсутність 
конкуренції (у тому 
числі з технічних 

причин) на товари, 
роботи чи послуги, 

які можуть бути 
поставлені, 

виконані чи надані 
тільки певним 

постачальником 
(виконавцем), за 
відсутності при 

цьому альтернативи.

р. №6

В.О.Єршова 

Г. В. Кол макова

Затверджений рішенням комітету з

Голова комітету з конкурсних 

Секретар комітету з конкурсних

від 03.03.2015


