
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  
на 2016 рік (із змінами) 

Державний архів Запорізької області 03494617 
 

Предмет закупівлі  

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)  

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  
Процедура 

закупівлі  

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі  

Примітки  

1 2 3 4 5 6 
Пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої 

води − код Державного 

класифікатора продукції та 

послуг 016:2010 − 35.30.1 

2271 
 

Лот № 1 – 374386,00 грн. (триста 

сімдесят чотири тисячі триста 

вісімдесят шість гривень 00 копійок, у 

тому числі ПДВ – 62397,67 грн.  
(шістдесят дві тисячі триста дев’яносто 

сім гривень 67 коп.); 
Лот № 2 – 486701,00 грн. (чотириста 

вісімдесят шість тисяч сімсот одна 

гривна 00 копійок, у тому числі ПДВ – 
81116,83 грн. (вісімдесят одна тисяча 

сто шістнадцять гривень  
83 коп.) 

 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

Листопад - 
грудень 

2015 року  
(строк надання 

послуг – січень 

2016 - грудень 

2016 року) 

Процедуру закупівлі 

проведено на 

очікувану вартість її 

предмета; з учасником 

− Концерном «Міські 

теплові мережі» 

04.01.2016 укладено 

договори про 

закупівлю теплової 

енергії  

Послуги у сфері 

громадського порядку та 

громадської безпеки − код 

Державного класифікатора 

продукції та послуг 

016:2010 − 84.24.1 
 

2240 
 

773000,00 грн. (сімсот сімдесят три 

тисячі гривень 00 копійок, у тому числі 

ПДВ – 128833,33 (сто двадцять вісім 

тисяч вісімсот тридцять три гривни 33 
коп.) 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

Листопад - 
грудень 

2015 року  
(строк надання 

послуг – січень 

2016 - грудень 

2016 року) 
 

Процедуру закупівлі 

проведено на 

очікувану вартість її 

предмета; 
асигнувань для оплати 

цих послуг на момент 

завершення 
переговорної 

процедури не 

доведено 



 
 

1 2 3 4 5 6 
 

2 

Послуги у сфері 

громадського порядку та 

громадської безпеки − код 

Державного класифікатора 

продукції та послуг 

016:2010 − 84.24.1 
(код за ДК 021:2015 - 

75240000-0  
Послуги із забезпечення 

громадської безпеки, 

охорони правопорядку та 

громадського порядку  ) 
 

2240 
 

773000,00 грн. (сімсот сімдесят три 

тисячі гривень 00 копійок, у тому числі 

ПДВ – 128833,33 (сто двадцять вісім 

тисяч вісімсот тридцять три гривни 33 

коп.) 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

Квітень 
2016 року  

(строк надання 

послуг – січень 

2016 - грудень 

2016 року) 

В межах бюджетних 

асигнувань, 

запланованих на 2016 

рік; головний 

розпорядник коштів 
Запорізька обласна 

державна 

адміністрація  

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.05.2016 № 8 

 
Голова комітету з конкурсних торгів _________________ 

 (підпис) 

О.Л. Ядловська 

 М. П. 
 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів ________________ 
(підпис) 

А.В. Штефан 

 


