ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 22.03.2016. N 490

РІ ЧН И Й П ЛАН ЗА К У П ІВ ЕЛ Ь на 2 0 1 7 р ік

Державний ви щий навчальний заклад «Херсонське морехідне учили ще рибної промисловості»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 394560 37
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Назва предмета закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

1
код ДК 021:2015 - 09320000-8 (Пара, гаряча
вода та пов’язана продукція)

2
2271

3
1 141 140,00 грн.
(Один мільйон стосорок одна
тисяча сто сорок грн. 00 коп.)

4
Переговорна
процедура
закупівлі
скорочена

Лот 1 – для населення, яке проживає у
гуртожитках
Лот 2 – для бюджетних установ:
адміністративно-господарчі будівлі,
навчальні корпуси, лабораторії, орендовані
приміщення тощо

166 600,00 грн.
(Сто шістдесят шість тисяч
шістсот грн.. 00 коп.)
974 540,00 грн.
(Дев’ятсот сімдесят чотири
тисячі п’ятсот сорок грн.. 00
коп.)

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5
Лютий

Примітки

6
Відповідно до п.2 ч.2
ст.35 Закону України
№ 922-VIII від
25.12.2015 року «Про
публічні закупівлі»
Сума відшкодування
становить 20000,00
грн. (Двадцять тисяч
грн. 00 коп.)

код ДК 021:2015 - 09310000-5 ( Енергія

електрична)
Лот 1 – енергія електрична для
населення, яке проживає у гуртожитках;
Лот 2 - енергія електрична для
бюджетних установ (адміністративногосподарчі будівлі, навчальні корпуси,
лабораторії, орендовані приміщення,
тощо);
Лот 3 - енергія електрична для
технічних потреб (освітлення дворів,
сходів).

2273

748358,00 грн.( сімсот сорок
вісім тисяч триста п’ятдесят
вісім грн. 00 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі
скорочена

Лот 1 – 128 520,00 грн. (сто
двадцять вісім тисяч п’ятсот
двадцять грн.)
Лот 2 – 612 098,00 грн.
(шістсот дванадцять тисяч
дев’яносто вісім грн.)

Лютий

Відповідно до п.2 ч.2
ст.35 Закону України
№ 922-VIII від
25.12.2015 року «Про
публічні закупівлі»
Сума відшкодування
становить 35000,00
грн. (Тридцять п’ять
тисяч грн. 00 коп.)

Лот 3 – 7 740,00 грн. (сім
тисяч сімсот сорок грн.)
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