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Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
В П «Рубіж анський політехнічний коледж ім. О .Є .П орай-К ош иці Л уганського національного університету ім. Т араса Ш евченка».

33702395
___________________________________________________ (найменування замовника, код ЄДРПОУ)___________________________________________________

Предмет закупівлі
1
Код 19.20.2. П аливо рідинне та газ ; оливи мастильні
(09132 Б ензин(бензин))
Код 19.20.2. П аливо рідинне та газ ; оливи мастильні
(09211 М астильні оливи та мастильні м атеріали (м оторні
оливи, гальм івні рідини, трансм ісійні мастила)
Код 19.20.2. П аливо рідинне та газ ; оливи мастильні
(09134 Д изельне паливо; дизельна олива)
Код 17.29.1 Вироби паперові та картонні, інші
(22800 П аперові чи картонні реєстраційні ж урнали,
бухгалтерські книги, ш видкозш ивачі, бланки та інші
паперові канцелярські вироби (бланки))
Код 17.23.1 Вироби канцелярські, паперові
(22458 Д рукована продукція на зам овлення)
Код 61.10.1 П ослуги щ одо передавання дан и х і
повідом лень (64210 П ослуги телеф онного зв ’язку та
передачі даних (П ослуга телеф онного зв ’язку ))
Код 80.20.1 П ослуги систем безпеки
(50413 П ослуги з рем онту і технічного обслуговування
контрольних приладів (нож арна сигналізація))
К од 65.12.2 П ослуги щ одо страхування автотранспорту
(66514 П ослуги зі страхування транспортних засобів
(С трахування автом обілів))

Код КЕКВ
(для
бюджет
них
коштів)
2

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

3

4

2282

40000

2282

5000

2282

10000

2282

15000

2282

2000

2282

6000

2282

1500

2282

3500

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Примітки
6

2282

1000

2282

6500

2282

5000

2282

27000

2282

3500

2282

9000

2282

66000

2282

66000

2282

36538,60

2282

40813,12

Код 06,20.1 Газ природний (09123 П риродний газ (Газ
природний))

2282

116282,62

Код 06.20.1 Газ природний (09123 П р и р о д н и й газ (Газ
природний))

2282

1536,73

Код 65.11.1 П ослуги щ одо страхування ж иття (66512
П ослуги зі страхуванн я від нещ асних випадків і
страхування здоров’я (страхування водіїв))
Код 38.11.6 П ослуги підприєм ств щ одо перевезення
безпеч них відходів (90511 П ослуги зі збирання см іття з
урн і контейнерів у гром адських місцях (Вивіз см іття))
Код 45.20.2 Т ехнічне обслуговування та ремонтування
інш их автотранспортних засобів (63712 П ослуги з
обслуговування автом обільного транспорту ))
Код 71.20.1 П ослуги щ одо технічного випробування й
аналізування (50411 П ослуги з рем онту і технічного
обслуговування ліч ильників газу(поверка газового
лічильників))
Код 86.90.1 П ослуги у сф ері охорони здоров’я , інш і (71317
П ослуги у сфері охорони праці та техніки безпеки)
Код 17.12.1 П апір газетний, папір ручного виготовлення
та інш ій нскрейдований папір, або картон для графічних
цілей (30197 Д рібн е канц елярське приладдя (папір А4)
Код 36.00.2 О бробляння та розподіляння води
трубопроводам и (41110 П итна вода)
Код 37.00.1 П ослуги каналізаційні (90400 П ослуги у сфері
водовід веден 11я)
Код 35.11.1 Е нергія електри чн а (09310 Електрична
енергія (Е лектрична енергія))
Код 35.11.1 Енергія електрична (09310 Електрична
енергія(Е лектри чн а енергія))

К-т заборгованість за
2015 рік
Дію договору №71 від
06.03.2015 про закупівлю
електричної енергії за державні
кошти продовжено відповідно
до ч.б ст.40 ЗУ «Про здійснення
державних закупівель»
Дію договору № 2015/ТП-Б-6-9
від 16.03.2015 на постачання
природного газу продовжено
відповідно до ч.б ст.40 ЗУ «Про
здійснення державних
закупівель»
Дію договору № 2015/ТП-ГК-49 від 16.03.2015 на постачання
природного газу продовжено
відповідно до ч.б ст.40 ЗУ «Про

здійснення державних
закупівель»
Всього по К Е К В 2282

462171,07

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від
Голова комітету з конкурсних торгів

р
Секретар комітету з конкурсних торгів

Ж

•V

4
Калюжний С.А.______
(ініціали та прізвище)

Харченко А.О._______
(ініціали та прізвище)

