Річний план закупівель на 2016 рік (зі змінами від 10.03.2016р.)
Комунальний заклад «Школа вищої спортивної майстерності», 02928373
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2
2271

3
1059040,00 грн. (один мільйон п’ятдесят дев’ять
тисяч сорок грн. 00 коп.) (з ПДВ - 176506,67
грн. (сто сімдесят шість тисяч п’ятсот шість грн.
67 коп.)

4
Переговорна
процедура
закупівлі

5
Грудень
2015 р.

код ДК 016:2010 35.12.1 Передавання
електричної енергії (35.12.10-00.00)

2273

344169,00 грн. (триста сорок чотири тисячі сто
шістдесят дев’ять грн. 00 коп.) (з ПДВ 57361,50 грн. (п’ятдесят сім тисяч триста
шістдесят одна грн. 50 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень
2015 р.

код ДК 016:2010 35.30.1 Пара та гаряча
вода; постачання пари та гарячої води
(постачання теплової енергії) (35.30.1200.00)

2271

1059040,00 грн. (один мільйон п’ятдесят дев’ять
тисяч сорок грн. 00 коп.) (з ПДВ - 176506,67
грн. (сто сімдесят шість тисяч п’ятсот шість грн.
67 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень
2015 р.

код ДК 016:2010 35.12.1 Передавання
електричної
енергії
(постачання
електроенергії) (35.12.10-00.00)

2273

344169,00 грн. (триста сорок чотири тисячі сто
шістдесят дев’ять грн. 00 коп.) (з ПДВ 57361,50 грн. (п’ятдесят сім тисяч триста
шістдесят одна грн. 50 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень
2015 р.

ДК 016:2010 93.11.1 Послуги, пов’язані з
використанням
спортивних
споруд
(93.11.10-00.00) (ДК 021:2015 92600000-7
Послуги у сфері спорту (послуги пов'язані з
використанням спортивних споруд)

2240

947662,77 грн. (дев'ятсот сорок сім тисяч
шістсот шістдесят дві грн. 77 коп.) (з ПДВ —
157943,80 грн. (сто п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот
сорок три грн. 80 коп.)

Відкриті торги

Лютий
2016 р.

1

код ДК 016:2010 35.30.1 Пара та гаряча
вода; постачання пари та гарячої води
(постачання теплової енергії) (35.30.1200.00 постачання пари та гарячої води
трубопроводами)

6
П роцедура
відм інена
відповідно до п.5
ст.
39
Закону
У країни
“П ро
здійснення
держ авних
закупівель”
П роцедура
відм інена
відповідно до п.5
ст.
39
Закону
У країни
“П ро
здійснення
держ авних
закупівель”
У кладено договір
про
закупівлю
теплової ен ергії в
гарячій
воді
№ 11528/16
від
05.01.2016р.
У кладено договір
про
закупівлю
послуги
3
постачання
електроенергії
№ 02-288К
від
05.01.2016р.
П роцедура
відм інена
відповідно до п.1
ст.
30
Закону
У країни
“ П ро
здійснення
держ авних

Лот 1 - послуги плавального басейну та
тренажерного
залу
для
проведення
тренувань відділення плавання

670352,62 гри. (шістсот сімдесят тисяч триста
п'ятдесят дві грн. 62 коп.) (з ПДВ - 111725,44
грн. (сто одинадцять тисяч сімсот двадцять п'ять
грн. 44 коп.)

Лот 2 - послуги стрілкового тиру для
проведення тренувань відділення стрільби
із луку

131022,42 грн. (сто тридцять одна тисяча
двадцять дві грн. 42 коп.) (з ПДВ - 21837,07 грн.
(двадцять одна тисяча вісімсот тридцять сім грн.
07 коп.)

Лот 3 - послуги велотреку для проведення
тренувань відділення велосипедного спорту

10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) (з ПДВ
- 1666,67 грн. (одна тисяча шістсот шістдесят
шість грн. 67 коп.)

Лот 4 - послуги залу для проведення
тренувань відділення дзюдо

136287,73 грн. (сто тридцять шість тисяч двісті
вісімдесят сім грн.73 коп.) (з ПДВ - 22714,62
грн. (двадцять дві тисячі сімсот чотирнадцять
грн. 62 коп.)

ДК 016:2010 93Л1Л Послуги, пов’язані з
використанням
спортивних
споруд
(93Л 1Л 0-00.00) (ДК 021:2015 92600000-7
Послуги у сфері спорту (послуги пов'язані з
використанням спортивних споруд)

947662,77 грн. (дев'ятсот сорок сім тисяч
шістсот шістдесят дві грн. 77 коп.) (з ПДВ —
157943,80 грн. (сто п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот
сорок три грн. 80 коп.)

Лот 1 - послуги плавального басейну та
тренажерного
залу
для
проведення
тренувань відділення плавання

670352,62 грн. (шістсот сімдесят тисяч триста
п'ятдесят дві грн. 62 коп.) (з ПДВ - 111725,44
грн. (сто одинадцять тисяч сімсот двадцять п'ять
грн. 44 коп.)

Лот 2 - послуги стрілкового тиру для
проведення тренувань відділення стрільби
із луку

131022,42 грн. (сто тридцять одна тисяча
двадцять дві грн. 42 коп.) (з ПДВ - 21837,07 грн.
(двадцять одна тисяча вісімсот тридцять сім грн.
07 коп.)

Лот 3 - послуги велотреку для проведення
тренувань відділення велосипедного спорту

10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) (з ПДВ
- 1666,67 грн. (одна тисяча шістсот шістдесят
шість грн. 67 коп.)

закуп івель” та п.5
ч.
V
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Відкриті торги

Березень
2016 р .

Лот 4 - послуги залу для проведення
тренувань відділення дзюдо

136287,73 грн. (сто тридцять шість тисяч двісті
вісімдесят сім грн.73 коп.) (з ПДВ - 22714,62
грн. (двадцять дві тисячі сімсот чотирнадцять
грн. 62 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.03.2016р. № 7.

Голова комітету з конкурсних торгів

С.М.Приз
м.п.

Відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів

О.А. Костоманова
(підпис)'.

