ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами)
на 2016 рік
КЗ «Шосткинська ЦРЛ» код ЄДРПОУ 01981514
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

1
35.30.1- Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води: Лот 1-послуги з
теплопостачання, Лот 2 - послуги з
підігріву гарячої води (09320000-8 Пара,
гаряча вода та пов’язана продукція)

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)
2

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі
3

2271
2272

Лот 1- 3131,6
Лот 2- 189,7

35.30.1- Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води (послуги з
теплопостачання) (09320000-8 Пара,
гаряча вода та пов’язана продукція)

2271

377,5

35.11.1 - Енергія електрична (послуги з
постачання електроенергії) (093100005Електрична енергія)

2273

1699,5

06.20.10 - Газ природний, скраплений або
в газоподібному стані (постачання
природного газу) (9123000-7 Природний
газ)

2274

727,5

06.20.10 - Газ природний, скраплений або
в газоподібному стані (постачання
природного газу) (9123000-7 Природний
газ)

2274

727,5

21.10.5 - Провітаміни, вітаміни й
гормони; глікозиди та алкалоїди
рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики: Лот № 1-наркотичні засоби;

2220

Лот № 1-340,0
Лот № 2- 45,0

Процедура закупівлі

4
Переговорна процедура закупівлі

Переговорна процедура закупівлі
Переговорна процедура закупівлі

Орієнтовний
початок проведення
процедури закупівлі

Примітки

5

6

Грудень 2015р.

-

Грудень 2015р.
Грудень 2015р.

-

Відкриті торги

Грудень 2015р.

Переговорна процедура закупівлі

Лютий – березень 2016 р.

Запит цінових пропозицій

Грудень 2015р.

-

Лот № 2- провітаміни, вітаміни та їхні
похідні (33616000-1 Вітаміни)
21.10.5- Провітаміни, вітаміни й
гормони; глікозиди та алкалоїди
рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики: Лот № 2- провітаміни,
вітаміни та їхні похідні.
(33616000-1 Вітаміни)

2220

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні: Лот №1- бензин, Лот № 2дизельне топливо, Лот № 3- масло
машинне (09132000-3 Бензин)
(09134200-9 Дизельне паливо)
(09211000-1 Мастильні оливи та
мастильні матеріали)

2210

Лот №1-641,4
Лот № 2- 12,5
Лот № 3 – 35,4

Відкриті торги

21.20.2 - Препарати фармацевтичні, інші:
Лот № 1- антисироватка та вакцини; Лот
№ 2 - реактиви діагностичні та інші
фармацевтичні препарати; Лот № 3матеріали перев'язувальні (33680000-0
Фармацевтичні вироби)

2220

Лот № 1- 84,0
Лот № 2 – 237,8
Лот № 3 – 69,1

Запит цінових пропозицій

20.59.1 - Фотопластинки й фотоплівки,
плівка для миттєвого друку;
фотохімікати та фотографічні незмішані
речовини (рентген та флюро плівка)
(24931000-9 Фотопластини ти
фотоплівки)

2220

270,6

Запит цінових пропозицій

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні: Лот № 3- масло машинне
(09211000-1 Мастильні оливи та
мастильні матеріали)

2210

Лот № 2- 45,0

Переговорна процедура закупівлі
Лютий - березень 2016 р.

Грудень 2015р.

-

Грудень 2015р.

-

Грудень 2015р.

Лот № 3 – 35,4

Переговорна процедура закупівлі

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09.03.2016 р. N 60
Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)
М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Березень 2016 р.

-

