ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ЗМ ІНИ ДО РІЧН О ГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Відокремлений підрозділ «Рубіжанський політехнічний коледж імені О .Є.П орай-Кош иці Луганського національного університету імені Тараса
_______________________________________Ш евченка». 33702395________________________________________
Предмет
закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

1

2

Газ
природний,
скраплений або
в
газоподібному
стані
(газ
природний)
(06.20.10-00.00)
(ДК України
016:2010)

2282

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі
3

1153147,29 грн..
(Один мільйон сто
п’ятьдесят три тисячі сто
сорок сім гривень 29
копійок),
у тому числі
ПДВ 20% - 192191,22 грн.
(Сто дев’яносто дві тисячі
Сто дев’яносто одна
гривна
22 копійки)

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
П роцедура
Орієнтовний
Примітка
закупівлі
початок
проведення
процедури
закупівлі
4
5
6

Переговорна
процедура
закупівлі

Листопад
2014 року

Головний розпорядник
бюджетних коштів -Міністерство
освіти і науки України. Закупівля
здійснюється на підставі п.1 ст.2
Закону У країни «Про здійснення
державних закупівель».
Обґрунтування здійснення закупівлі
- згідно п.2 ч.2 ст.39 Закону
України «Про здійснення
державних закупівель» -відсутність
конкуренції
(у тому числі з технічних причин)
на відповідному ринку.
Поставки здійснюються за
адресою: Луганська обл.,
м.Рубіжне, пров.Клубний,
буд.12 та вул.Б.Хмельницького,
буд.ЮО.

Енергія
електрична
(35.11.1000.00)
(ДК України
016:2010)

2282

216044,14 грн.
(Двісті шістнадцять тисяч
сорок чотири гривні
14 копійок),
у тому числі
ПДВ 20% - 36007,36 грн.
(Тридцять шість тисяч
сім гривень
36 копійок)

Переговорна
процедура
закупівлі

Листопад
2014 року

Головний розпорядник
бюджетних коштів -Міністерство
освіти і науки України. Закупівля
здійснюється на підставі п.1 ст.2
Закону України «Про здійснення
державних закупівель».
Обґрунтування здійснення закупівлі
- згідно п.2 ч.2 ст.39 Закону
України «Про здійснення
державних закупівель» -відсутність
конкуренції
(у тому числі з технічних причин)
на відповідному ринку'.
Поставки здійснюються за
адресою: Луганська обл.,
м.Рубіжне, пров.Клубний,
буд.12 та вул.Б.Хмельницького,
буд.ЮО.

Затвердж ений ріш енням комітету з конкурсних торгів від « 2 1 » січня 2015 року № 7

Голова комітету з конкурси:

Секретар комітету з конкурс

К а л ю ж н и й С .А .
(ініціали,прізвище)

Харченко А.О.
(ініціали,прізвище)

