
Л V ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 

26.07.2010 N922 
(у редакції наказу Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 N 428)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ 
закупівель на 2014 рік

Відділ освіти Компаніївської районної державної адміністрації Кіровоградської області, код ЄДРПОУ 02144068
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

і

]

Код КЕКВ | 
(для 

бюджетних 
коштів)

Джерело
фінансування

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

|
1

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Підрозділ(и) 
(особа(и)), яких 

планується залучити 
до підготовки 
документації 

конкурсних торгів 
(запиту цінових 

пропозицій, 
кваліфікаційної 
документації)

Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8

19.20.2 -  паливо 
рідинне та газ; 

о л и б и  мастильні 
(паливно -  
мастильні 
матеріали)

2210
кошти

місцевих
бюджетів

254 912,00 грн. (Двісті 
п'ятдесят чотири тисячі 

дев'ятсот дванадцять грн.
00 коп.) з ПДВ 20% - 

42 485,33 грн. (Сорок дві 
тисячі чотириста 

вісімдесят п’ять грн. 33 
коп.)

Відкриті
торги

Грудень
2013р.

і

Олизько О. М.

1

............................................................. ...... .................................................. і

•

05.10.1 -  вугілля 
кам’яне (вугілля 

кам'яне марки 
ДГО, АМ)

її

І

2275

І. . . . . .

кошти
місцевих
бюджетів

985 000,00 грн. (Дев'ятсот 
вісімдесят п'ять тисяч грн.. 

00 коп.) з ПДВ 20% - 
164 166,67 грн. (Сто 

шістдесят чотири тисячі 
сто шістдесят шість грн. 67 

коп.)

Відкриті
торги

Грудень
2013р. Олизько О. М.

! 35.11.1-енергія 
електрична 2273 кошти

місцевих
309 725,00 грн. (Триста 

дев'ять тисяч сімсот
Закупівля в 

одного
Грудень
2013р. Шмега В. Б.



1 " . І
бюджетів двадцять п'ять грн. 00 коп.) 

з ПДВ 20% - 51 620,83 грн. 
(П’ятдесят одна тисяча і 

шістсот двадцять грн. 83 і 

коп.)

учасника

............  :...... :
06.20.1 -Газ 
природний, 

скраплений або в 
газоподібному стані 

(газ природний)

2274
кошти

місцевих
бюджетів

246 240,00 грн. (Двісті сорок; 
шість тисяч двісті сорок грн.

00 коп.) з ПДВ 20%
41 040,00 грн. (Сорок одна 
тисяча сорок грн. 00 коп.)

Закупівля в 
одного 

учасника

Грудень
2013р. Шмега В. Б.

19.20.2 -  паливо 
рідинне та газ; 

оливи мастильні 
(бензини А-92, 

дизельне паливо)

2210
кошти

місцевих
бюджетів

182 200,00 грн. (Сто 
вісімдесят дві тисячі двісті) 
з ПДВ20% - 30 366,67 грн. 

(Тридцять тисяч триста 
шістдесят шість грн. 67 

коп.)

Запит 
цінових 

пропозицій ;
Березень Олизько О. М.

Відповідно до 
статті 30 Закону 
України «Про 

здійснення 
державних 
закупівель» 

торги відмінено

19.20.2-паливо і 

рідинне та газ; 
оливи мастильні і 

(бензини А-92, 
дизельне паливо)

2210
кошти

місцевих
бюджетів

Г --- --- -------- -----------  " •

182 200,00 грн. (Сто 
вісімдесят дві тисячі двісті) 
з ПДВ20% - 30 366,67 грн.| 

(Тридцять тисяч триста | 
шістдесяг шісіь грн. 67 ) 

коп.)

..............-  ”

Запит
цінових

пропозицій
Квітень Олизько О. М.

Відповідно до { 
статті 30 Закону! 
України «Про ! 

здійснення 
державних 
закупівель» 

торги відміненої

19.20.2 -  паливо 
рідинне та газ; 

оливи мастильні 
(бензини А-92, 

дизельне паливо)

2210
кошти

місцевих
бюджетів

182 200,00 грн. (Сто 
вісімдесят дві тисячі двісті) 
з ПДВ20% - 30 366,67 грн. 

(Тридцять тисяч триста 
шістдесят шість грн. 67 

коп.)

Запит
цінових

пропозицій
Травень Олизько О. М.

і

Відповідно до ! 
статті 30 Закону 
України «Про 5 

здійснення 
державних 
закупівель» 

торги відмінено
19.20.2 -  паливо 
рідинне та газ; 

оливи мастильні 
(бензини А-92,

( дизельне паливо)

2210
кошти

місцевих
бюджетів

182 200,00 грн. (Сто 
вісімдесят дві тисячі двісті) 
з ПДВ20% - 30 366,67 грн. 

(Тридцять тисяч триста 
шістдесят шість грн. 67

Переговорна
процедура
закупівлі

Травень

.......... ...............

Шмега В. Б.

Відповідно до 
статті 30 Закону 
України «Про 

здійснення 
державних



19.20.1 Брикети, 
котуни й подібні 

види твердого 
палива. (Лот № 1 - 
Брикети з соломи. 
Лот № 2 - Пілети з 

лушпиння 
соняшнику)

2275

4

кошти
місцевих
бюджетів

коп.)

467 000,00 грн. (Чотириста 
шістдесят сім тисяч грн. 00 

коп.) з ПДВ 20% - 
77 833,33 грн. (Сімдесят 

сім тисяч вісімсот 
тридцять три грн. 33 коп.) 

в тому числі: Лот №1 -  
183 140,00 грн. (Сто 

вісімдесят три тисячі сто 
сорок грн. 00 коп.) з ПДВ. 
Лот №2 -  283 860,00 грн.

(Двісті вісімдесят три 
тисячі вісімсот шістдесят 

грн. 00 коп.)

/

Відкриті
торги

Серпень Шмега В. Б.

закупівель» 
торги відмінено

Відповідно до 
статті 30 Закону 
України «Про 

здійснення 
державних 
закупівель» 

торги відмінено

19.20.1 Брикети, 
котуни й подібні 

види твердого 
палива. (Лот № 1 - 
Брикети з соломи. 
Лот № 2 - Пілети з 

лушпиння 
соняшнику)

2275
кошти

місцевих
бюджетів

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів ві 
Голова комітету з конкурсних торгів Шмега В. Б.

(прізвище, ініціали) 
Секретар комітету з конкурсних торгів Кігім І.М.

(прізвище, ініціали)

467 000,00 грн. (Чотириста 
шістдесят сім тисяч грн. 00 

коп.) з ПДВ 20% - 
77 833,33 грн. (Сімдесят 

сім тисяч вісімсот 
тридцять три грн. 33 коп.) 

в тому числі: Лот №1 -  
183 140,00 грн. (Сто 

вісімдесят три тисячі сто 
сорок грн. 00 коп.) з ПДВ. 
Лот №2 -  283 860,00 грн.

(Двісті вісімдесят три 
тисячі вісімсот шістдесят 

грн. 00 коп.)

Відкриті
торги Вересень Шмега В. Б.


