РІЧНИЙ  ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ
на  2015  рік
Дитяча поліклініка № 2 Чернігівської міської ради, 04591208
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
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
35.30.1
 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води             
Лот 1 -  Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води            ( постачання теплової енергії для  опалення)
Лот 2-   Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води             ( послуга з централізованого постачання гарячої води)
Лот 1 -  2271


Лот 2-   2272
Лот 1 -  319500,00 гривень   
(з ПДВ) 
триста дев’ятнадцять  тисяч  п’ятсот  гривень 00 копійок 
Лот 2-   15229,50 гривень
(з ПДВ) 
п'ятнадцять   тисяч  двісті двадцять дев’ять   гривень 50 копійок 
Переговорна процедура закупівлі

Січень-лютий 2015 року

п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами
Лот 1-36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (вул.Рокосовського, 47, м. Чернігів, 14027)
Лот 2-36.00.2 Обробляння та розподіляння води (вул.Рокосовського, 30, м. Чернігів, 14027)

2272
191759,11 гривень 
 (з ПДВ)
сто дев’яносто одна тисяча сімсот п’ятдесят  дев’ять гривень 11 копійок
 Лот 1-186451,39
(з ПДВ) сто вісімдесят шість тисяч чотириста п’ятдесят одна гривня 39 копійок
Лот 2-5307,72 (з ПДВ) п’ять тисяч триста сім гривень 72 копійки
Переговорна процедура закупівлі
Січень-лютий 2015 року
п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
35.11.1 Енергія електрична 
Лот 1-35.11.1 Енергія електрична (вул.Рокосовського, 47, м. Чернігів, 14027)

Лот 2-35.11.1 Енергія електрична (вул.Рокосовського, 30, м. Чернігів, 14027)

2273

221500,00 гривень 
 (з ПДВ)
 двісті двадцять одна тисяча п’ятсот  гривень 00 копійок 
Лот 1-195800,00
(з ПДВ) сто дев’яносто  п’ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок
Лот 2-25700,00
(з ПДВ) двадцять п’ять тисяч сімсот гривень 00 копійок
Переговорна процедура закупівлі
Січень-лютий 2015 року
п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
06.20.1
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
2274
534000,00 гривень 
 (з ПДВ)
 п’ятсот тридцять чотири тисячі  гривень 00 копійок
Переговорна процедура закупівлі
Січень-лютий 2015 року
п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
І квартал 2015 


Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від   26.01.2015 року   № 2 .

Голова комітету з конкурсних торгів
________________ 
(підпис)
__О.А.Бут__________ 
(ініціали та прізвище)

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів
________________ 
(підпис)
__Т.Г.Кравченко_____ 
(ініціали та прізвище)

















