
Річний план закупівель на 2016 рік (зі змінами від 07.12.2015р.) 
Комунальний заклад «Школа вищої спортивної майстерності», 02928373

Предмет закупівлі Код
КЕКВ
(для

бюджет
них

коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

1 2 О
3 4 5 6

ДК 016:2010 93.11.1 Послуги, пов’язані з 
використанням спортивних споруд 
(93.11.10-00.00)

2240 1120000,00 грн. (один мільйон сто двадцять 
тисяч грн. 00 коп.) (з ПДВ - 218333,33 грн. 
(двісті вісімнадцять тисяч триста тридцять три 
грн. 33 коп.)

Відкриті торги Грудень
2015 р. - 
січень
2016 р .

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

2240 800000,00 грн. (вісімсот тисяч грн. 00 коп.) (з 
11ДВ -  13333,33 грн. (сто тридцять три тисячі 
грн. 33 кон.)

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

2240 150000,00 грн. (сто п ’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 
(з ПДВ -  25000,00 грн. (двадцять п ’ять тисяч 
грн. 00 коп.)

Лот 3 -  послуги велотреку для проведення 
тренувань відділення велосипедного спорту

2240 10000.00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) (з ПДВ 
-  1666,67 грн. (одна тисяча шістсот шістдесят 
шість грн. 67 коп.)

Лот 5 -  послуги залу для проведення 
тренувань відділення дзюдо

2240 160000,00 грн. (сто шістдесят тисяч грн. 00 коп.) 
(з ПДВ -  26666,67 грн. (двадцять шість тисяч 
шістсот шістдесят шість грн. 67 коп.)

код ДК 016:2010 35.30.1 Пара та гаряча 
вода; постачання пари та гарячої води 
(постачання теплової енергії) (35.30.12- 
00.00 постачання пари та гарячої води 
трубопроводами)

2271 1059040,00 гри. (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

Листопад 
- грудень 
2015 р.

Процедура 
відмінена 
відповідно до 
п.5 сі . 39

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

Листопад 
- грудень 
2015 р.

Процедура 
відмінена 
відповідно до 
п.5 ст. 39

код ДК 016:2010 35.30.1 Пара та гаряча 
вода; постачання пари та гарячої води 
(постачання теплової енергії) (35.30.12- 
00.00)

2271 1059040,00 грн. (один мільйон п’ятдесят дев’ять 
тисяч сорок грн. 00 коп.) (з Г1ДВ -  176506.67 
грн. (сто сімдесят шість тисяч п'ятсот шість грн. 
67 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Г рудень 
2015 р.



код ДК 016:2010 35.12.1 Передавання 2273 344169.00 ірн. (триста сорок чотири тисячі сто 1 іереговорна Грудень і
електричної енергії (постачання шістдесят дев’ять ірн. 00 коп.) (з ПДБ - процедура 2015 р.
електроенергії) (35.12.10-00.00) 57361,50 грн. (п’ятдесят сім тисяч триста 

шістдесят одна ірн. 50 коп.)
закупівлі

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07.12.2015р. № 42.

С.М.Приз 

О.А. Костоманова


