Змши до piMHoro плану закупЁвель на 2015 piK
Д '

Новоград - Волинське шськрайонне територ^альне медичне об’еднання, код за СДРПОУ - 01991820

Предмет закуп1вл1

1
Паливо рщинне та газ; оливи мастильш.
Лот №1 - бензин А-92, паливо дизельне
талонами
Лот №2 - оливи та мастила, 19.20.2
(19.20.21.00.00, 19.20.27.00.00,
19.20.28.00.00)
Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячоТ води, 35.30.1

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коитв)

Процедура закушвл1

Ор1ентовний
початок
проведения
процедури
закушвл1
6
грудень 2014р.

Прим1тки

2
2210

4
562 960,00(п’ятсот илстдесят дв1
тисяч! дев’ятсот ш1стдесят грн. 00
коп.) з ПДВ

2271

4 633 656,00 (чотири мшьйони
Переговорна процедура
ипстсот тридцать три тисяч1 ппстсот
закуп1вл1
п’ятдесят n ii c T b грн. 00 коп.) з ПДВ

Лчень 2015р.

Процедура
закуп1вл i
в1дбулися

113 468,00 (сто тринадцать тисяч
чотириста илстдесят B iciM грн. 00
коп.) без ПДВ

Переговорна процедура
закушвл1

Лчень 2015р.

Процедура
закупiвл i
вщбулися

335 175,00 (триста тридцать п’ять
тисяч сто сТмдесят п’ять грн. 00
коп.) з ПДВ

Переговорна процедура
закуп1вл1

Лчень 2015р.

Процедура
закуп1вл i
влдбулися

573 465,00 (п’ятсот сзмдесят три
тисяч1 чотириста ш1стдесят п’ять
грн. 00 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура
закуп! вл1

Лчень 2015р.

Процедура
закуп1влi
в1дбулися

Лчень 2015р.

Процедура
закуп1вл1
в1дбулися

Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячоТ води, 35.30.1

2271

Обробляння та розподшяння
води трубопроводами, 36.00.2

2272

Послуги канал1зацшш, 37.00.1

2272

Енерпя електрична, 35.11.1

Очжувана вартють предмета
закушвлц грн..

2273

Газ природний, скраплений
або в газопод1бному сташ, 06.20.1

2274

Паливо рщинне та газ; оливи мастильн1.
Лот №2 - оливи та мастила, 19.20.2
(19.20.27.00.00)

2210

5
В1дкрит1 торги

1 567 140,00 (один мшьйон п’ятсот Переговорна процедура
нйстдесят Лм тисяч сто сорок грн.) з
закушвл1
ПДВ
177 506,64(сто Лмдесят с!м тисяч
п’ятсот n iic T b грн.64 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура
закупiB ni

Лчень 2015р.

45 960,00(сорок п’ять тисяч
дев’ятсот илстдесят грн. 00 коп.) з
ПДВ

В1дкрит1 торги

Лчень 2015р.

8
Лот № 2
торги не
вщбулись

Процедура
закуп1вл1
вщбулися
торги не
вщбулись

Паливо рщинне та газ; оливи мастильш.
(оливи та мастила, 19.20.2
(19.20.27.00.00)

2210

72 355,00(с1мдесят дв! тисяч! триста Переговорна процедура березень 2015р.
п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) з ПДВ
закутвл1

Затверджений р1шенням ком!тету з конкурсних торпв вщ

Г олова комитету з конкурсних торпв

М.С. Руденко

Секретар комитету з конкурсних торпв

Н.М. Борисюк

1!

