на 2015 рік
Любецького психоневрологічного інтернату
індентифікаційний код за ЄДРПОУ 03189914
Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для
бюджет.
коштів)
1

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закурпівлі

Процедура
закупівлі

2

3

4

5

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні( дизельне пальне
( налив); бензин автомобільний А- 92 ( налив) ; бензин

2210

400,000.00 грн. Відкриті

січень

автомобільний А- 95 ( налив), солідол., тосол, масло
трансформаторне ТАД - 17 ( або еквівалент), масло моторне

( чотириста тисяч ) гривень

Castrol10 W 40 ( карбюраторне), тех. рідина НЕВА ( або

торги

2015 року

еквівален) дизельне масло М 10Г2к, масло моторне Castrol10 W
40( дизельне) та масло для 2- тактних двигунів.)
06.20.1
Газ природний,
скраплений або в
газоподібному стані
( газ природний )
10.51.4 сир сичужний та кисломолочний сир ( сир твердий "

2274

655,860.00 грн. переговорна
( шістсот п’ятдесят п’ять
процедура
тисяч вісімсот шістдесят )
закупівлі
гривень

грудень
2014 року

2230

290,800.00 грн. запит
( двісті де’яносто тисяч
цінових
вісімсот ) гривень
пропозицій

січень
2015 року

2273

484,060.00 грн. переговорна
( чотириста вісімдесят чотири процедура
тисячі шістдесят ) гривень
закупівлі

грудень
2014 року

2230

245,000.00 грн. Запит цінових
пропозицій
( двісті сорок пять тисяч)
гривень

січень 2015
року

2230

борошняні, нетривалого зберігання ( хліб пшеничний в/г

Запит цінових
298,900.00 грн. пропозицій
( двісті девяносто вісім

січень 2015
року

( в упаковці) формовий; хліб житньо-пшеничний ( в упаковці)

тисяч девятсот) гривень

Російський -50%", кисломолочний сир - 5% ваговий )
35.11.1
Енергія електрична
( активна електрична
енергія; реактивна електрична
енергія)
10.20.2 риба, оброблена
чи законсервована іншим способом; ікра осетрових
та замінники ікри ( риба солона " Оселедець с/с ";
консерви рибні : " Сардина бланширована в олії",
" Шпроти в олії")
10.71.1 вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні,

формовий))
Голова комітету з конкурсних торгів
Секретар комітету з конкурсних торгів

Примітки

Затверджено протоколом № 2 від 13 січня 2015 рік рішенням комітету з конкурсних торгів
підпис
________________ А.Г.Полевик
підпис
_________________Л.М. Манько

6

Зміни до річного план у закупівель
на 2015 рік
Любецького психоневрологічного інтернату
індентифікаційний код за ЄДРПОУ 03189914
Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для
бюджет.
коштів)
1

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закурпівлі

Процедура
закупівлі

2

3

Примітки

6

5

4

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні( дизельне пальне
( налив); бензин автомобільний А- 92 ( налив) ; бензин

2210

400 000,00 грн. Відкриті

січень

відміна торгів

2015 року

(стаття 30п.1
Закону України)

автомобільний А- 95 ( налив), солідол., тосол, масло
трансформаторне ТАД - 17 ( або еквівалент), масло моторне

( чотириста тисяч ) гривень

торги

Castrol10 W 40 ( карбюраторне), тех. рідина НЕВА ( або
еквівален) дизельне масло М 10Г2к, масло моторне Castrol10 W
40( дизельне) та масло для 2- тактних двигунів.)
06.20.1
Газ природний,
скраплений або в
газоподібному стані
на
( газ природний )
10.51.4 сир сичужний та кисломолочний сир ( сир твердий "

Російський -50%", кисломолочний сир - 5% ваговий )
35.11.1
Енергія електрична
( активна електрична
енергія; реактивна електрична
енергія)
10.20.2 риба, оброблена
чи законсервована іншим способом; ікра осетрових
та замінники ікри ( риба солона " Оселедець с/с ";
консерви рибні : " Сардина бланширована в олії",
" Шпроти в олії")
10.71.1 вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні,

2274

655 860,00 грн. переговорна
( шістсот п’ятдесят п’ять
процедура
тисяч вісімсот шістдесят )
закупівлі
гривень

грудень
2014 року

2230

290 800,00 грн. запит
( двісті де’яносто тисяч
цінових
вісімсот ) гривень
пропозицій

січень
2015 року

2273

484 060,00 грн. переговорна
( чотириста вісімдесят чотири процедура
тисячі шістдесят ) гривень
закупівлі

грудень
2014 року

2230

245 000,00 грн. Запит цінових
пропозицій
( двісті сорок пять тисяч)
гривень

січень 2015

2230

Запит цінових
298 900,00 грн. пропозицій

січень 2015
року

відміна торгів
(стаття 30п.1
Закону України)

відміна торгів

борошняні, нетривалого зберігання ( хліб пшеничний в/г

( двісті дев’яносто вісім

( стаття 30 п.1

( в упаковці) формовий; хліб житньо-пшеничний ( в упаковці)

тисяч дев’ятсот) гривень

Закону України)

формовий))

10.51.4 - сир сичужний та кисломолочний сир ( сир твердий
" Росыйський-50%", кисломолочний сир - 5% ваговий)
10.71.1 вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні,
борошняні, нетривалого зберігання ( хліб пшеничний в/г
формовий))
19.20.2 - паливо рідинне та газ ; оливи мастильні ( дизельне
пальне ( налив) ; бензин автомобільний А-92 ( налив) ;
солидол ; тосол; масло трансформаторне ТАД - 17 ( або
еквівалент) масло моторне Castrol10 W 40 ( карбюраторне) ;
технічна рідина Нева ( або еквівалент); дизельне масло
М 10Г2к, та масло для двухтактних двигунів )

Затверджено протоколом № 10 від 16 лютого 2015 рік
Голова комітету з конкурсних торгів
Секретар комітету з конкурсних торгів

підпис
підпис

220 300,00 грн. Запит цінових
( двісті двадцять тисяч
пропозицій
триста ) гривень
299 750,00 грн. Запит цінових
2230
( двісті дев’яносто дев’ять
пропозицій
тисяч сімсот пятдесят)
гривень
2210
299 900,00 грн. Запит цінових
( двісті дев’яносто дев’ять
пропозицій
тисяч дев’ятсот ) гривень
2230

рішенням комітету з конкурсних торгів
________________ А.Г.Полевик
_________________Л.М. Манько

лютий
2015 рік
березень
2015 рік

березень
2015 рік

