Річний план закупівель (із змінами)
на 2012 рік
Відділ освіти при Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області, Код 02144039
Підрозділ(и) (
особа(и)), яких
планується
залучити до
Орієнтовний
Код КЕКВ
Очікувана
підготовки
початок
(для
Джерело
вартість
Процедура
документації
Предмет закупівлі
проведення
бюджетних
фінансування
предмета
закупівлі
конкурсних
процедури
коштів)
закупівлі
торгів (запиту
закупівлі
цінових
пропозицій,
кваліфікаційної
документації)
981 700,00
(дев'ятсот
Начальник
код 10.10.1 - вугілля кам'яне
відділу освіти
вісімдесят
(вугілля марок ДГ-13-100, АС,
1166
Районний
Відкриті торги
Грудень 2011
Гадірова Оксана
одна тисяча
АМ)
Вікторівна
сімсот) грн. в
т.ч. ПДВ
576 401,00
(п'ятсот
Начальник
сімдесят
код 55.52.1 - послуги з постачання
відділу освіти
1133
Районний
Відкриті торги
Грудень 2011
шість тисяч
готової їжі
Гадірова Оксана
чотириста
Вікторівна
одна) грн. в
т.ч. ПДВ
1 535 700,00
(один мільйон
код 11.10.2 - газ природний (газ
Начальник
п'ятсот
Закупівля в
природний для потреб установ і
відділу освіти
1164
Районний
тридцять
одного
Грудень 2011
організацій, що фінансуються з
Гадірова Оксана
учасника
п'ять тисяч
державного та місцевих бюджетів
Вікторівна
сімсот) грн. в
т.ч. ПДВ
702 918,00
(сімсот дві
код 40.10.1 - електрична енергія
Начальник
тисячі
(електроенергія для потреб
Закупівля в
відділу освіти
установ і організацій, що
1163
Районний
дев'ятсот
одного
Грудень 2011
Гадірова Оксана
фінансуються з державного та
вісімнадцять) учасника
Вікторівна
місцевих бюджетів)
грн. в т.ч.
ПДВ

Примітка

код 40.30.1 - послуги з постачання
водяної пари і гарячої води
(включно з холодоагентами)
(послуги з теплопостачання для
потреб установ і організацій, що
фінансуються з державного та
місцевих бюджетів)

код 40.30.1 - послуги з постачання
водяної пари і гарячої води
(включно з холодоагентами)

1161

1161

Районний

2 405 500,00
(два мільйони
чотириста
п'ять тисяч
п'ятсот) грн. в
т.ч. ПДВ

Закупівля в
одного
учасника

Районний

688 804,00
(шістсот
вісімдесят
вісім тисяч
вісімсот
чотири) грн. в
т.ч. ПДВ

Закупівля в
одного
учасника

Грудень 2011

Начальник
відділу освіти
Гадірова Оксана
Вікторівна

Листопад 2012

Начальник
відділу освіти
Гадірова Оксана
Вікторівна

Згідно додаткової
угоди № 2 від
21.11.2012 р. до
додаткової угоди №
1 від 18.01.2012
року до договору №
1/12-ТП від
18.01.2012 року
змінено місце
постачання та
відповідно
зменшено ціну
Договору.
Відповідно загальна
сума за даним
договором складає
2 270 558,00 (два
мільйони двісті
сімдесят тисяч
п'ятсот п'ятдесят
вісім) грн. в т.ч.
ПДВ
Згідно Довідки про
зміни до річного
розпису бюджету
(кошторису) на
2012 рік № 312 від
20.11.2012 р. на
підставі листа
01/03-765 від
20.11.2012 р.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.11.2012 року № ____
Голова комітету з конкурсних торгів
Начальник відділу освіти

Гадірова О.В._____________

Відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів

Стеценко Г.В._____________

