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

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ /
річний план закупівель, що здійснюються
без проведення процедур закупівель
на 2015 рік
Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Машівської райдержадміністрації Полтавської області, 02145599
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для
бюджетних Очікувана вартість предмета закупівлі
коштів)

1

2

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
(постачання та транспортування природного газу) (06.20.1)

2274

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

Примітки

3

4

5

6

4626641,00. (Чотириста
шістдесят дві тисячі шістсот
сорок одна грн..)

переговорна процедура
закупівлі

Січень 2015 року

в тому числі ПДВ -711106,83грн.

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води(35.30.1)

2271

316410,00грн. (Триста
шістнадцять тисяч чотириста
десять грн..)

переговорна процедура
закупівлі

Січень 2015 року

в тому числі ПДВ -52735,00грн.

паливо рідинне та газ; оливи мастильні
(3 лоти) (19.20.2)

2210

Лот 1 – бензин марки А-95

606 700,00 грн. (Шістсот шість
тисяч сімсот грн..)

відкриті торги

грудень 2014 року

в тому числі ПДВ -101116,67грн.

Лот 2 – бензин марки А-92
Лот 3 – дизельне паливо
енергія електрична (послуги з постачання активної
електричної енергії) (35.11.1)

2273

537 000,00 грн. (Пятсот
тридцять сім тисяч грн)
в тому числі ПДВ -89500,00грн.

переговорна процедура
закупівлі

грудень 2014 року

Масло вершкове та молочні пасти(10.51.3)

2230

Масло вершкове з умістом жиру не більше ніж 73%

Консерви та готові страви з мяса, м'ясних субпродуктів чи
крові(10.13.1)

172000,00 грн. (Сто сімдесят
дві тисячі грн)

Запит цінових пропозицій

Лютий 2015 року

в тому числі ПДВ -28666,66грн

2230

211000,00 грн (Двісті
одинадцять тисяч грн..)

Запит цінових пропозицій

Лютий 2015 року

в тому числі ПДВ -35166,66грн

Лот 1 –Ковбаса варена
Лот 2 – Сосиски
Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена(10.20.1)

2230

Лот 1 – Риба заморожена (минтай)

175000,00грн(Сто сімдесят
п’ять тисяч грн..)

Запит цінових пропозицій

в тому числі ПДВ -29166,66грн

Лот 2 – Філе рибне заморожене
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від « 2 » лютого 2015 року

Голова комітету
з конкурсних торгів
Секретар комітету
з конкурсних торгів

Бейдик С.Б.

___________________________

(прізвище, ініціали)

М. П. (підпис)

Юхименко Н.А

___________________________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Лютий 2015 року

