
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі Україю15.09.2014 №1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2015 рік

Відділ освіти Луцької райдержадміністрації Волинської області, 02141638

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для

бюдже
тята

коштів
)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієвговіш 
й початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Пряміпав

1 2 3 4 5 6
Послуги їдалень (забезпечення 
харчуванням дітей навчальних 
закладів): лот 1, лот 2, лот 3, лот 
4 , лот 5, лот 6, лот 7, лот 8, лот 9, 
лот 10.

2230 10012650
(десять

мільйонів
дванадцять

тисяч
шістсот

п’ятдесят)
грн.

відкриті
торги

Грудень 
2014 року

Обгрунтувань вибору процедури заупівлі: частина ^ статті 
20 Закону України «Про здійсненні державних закупівель» 
(відкриті торги є основною процедурі© закупівлі).
Очікувана вартість предмета закупівлі зазначена з 
урахуванням податку на додану вартість.
Код ДК 016:2010 -  56.29.20-00.00

Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (бензин, дизельне 
пальне): лот 1, лот 2, лот 3

2210 566 200 
(п’ятсот 

шістдесят 
шість тисяч 
двісті) грн.

Відкриті
торги

Січень 2015 
року

Обґрунтування вибору процедури закупівлі: частина 1 статті 20 1 
Закону України «Про здійсненій державних закупівель» 
(відкриті торги є основною процедурой закупівлі).

Очікувана вартість предмета закупш зазначена з урахуванням 
податку на додану вартість.Код ДК 0 16.2010 - 19.20.2

Торф 2275 436 500 
(чотириста 
тридцять 

шість тисяч 
двісті) грн.

Відкриті
торги

Січень 2015 
року

Обґрунтування вибору процедури закупівлі: частина 1 1 
статті 20 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» (відкриті торги є  основною процедурою 
закупівлі).

Очікувана вартість предмета, закупівлі зазначена з 
урахуванням податку на додану щггість.Код ДК 016:2010 - 
0£92.10-00.00

Пара та гаряча вода (теплова 
енергія): лот 1, лот 2, лот 3

2271 1 647 800 
(один 

мільйон 
шістсот

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2015 
року

Обгрунтування вибору процедури: купівлі: пункт 2 частини 2 | 
етапі 39 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель», а саме: відсутність мжуренції (у тому числі з 1 
технічних причин) на товари, роботи чб послуги, які можуть бута 1
поставлені, виконані чи надані тіши певним постачальником



вісімсот)
грн.

^__________ ^  і . и \ ^ и  л д |/д  ц р у ц ц ^  СІЛ И б р Д А І І Ш Г

Очікувана вартість предмета закупівлі зазначена з урахування 
податку на дод ану вартість.

Код ДК 016:2010 - 36.00.20-00.00
Постачання пари та гарячої води 
трубопроводами (централізоване 
постачання гарячої води)

2271 19300 
(дев’ягаадця 

ть тисяч 
триста) грн.

Перговорна
прцедура
заупівлі

Січень 2015 
року

Обгрунтування вибору процедури: пункт 2 частини 2 стат 
39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», 
саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічни 
причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір пр 
закупівлю може бути укладено лише з одни: 
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 
Очікувана вартість предмет закупівлі зазначена 
врахуванням ПДВ.
Код ДК 016:2010 -  35.30.12-00.00

Газ природний, скрашений або в 
газоподібному стані (природний 
газ) !

2274 4700611 
(чотири 

мільйони 
сімсот тисяч 

шістсот 
одинадцять) 

грн.

Перговорна
прцедура
зауп^влі

Січень 2015 
року

Обґрунтування вибору процедури закупівлі: пункт : 
частини 2 статті 39 Закону України «Про здійсненн 
державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (; 

тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуга 
які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певню 
постачальником (виконавцем), за відсутності при цьом; 
альтернатив.

Очікувана вартість предмета закупівлі зазначена 
урахуванням податку на додану вартість.

Код ДК 016:2010- 06.20.10-00.00
Енергія електрична (електрична 
енергія)

2273 1 662500 
(один 

мільйон 
шістсот 

шістдесят 
дві тисячі 

п’ятсот) грн. 
00 коп.

---------------------ЛПГЖХ'Л*

Перговорна
праедура
закупівлі

Січень 2015 
року

Обґрунтування вибору процедури закупівлі: пункт  ̂
частини 2 статті 39 Закону України «Про здійсненні 
державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у 
тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, 
які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним 
постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому 
альтернатив.

Очікувана вартість предмета закупівлі зазначена з 
урахуванням податку на додану вартість.

Код ДК 016:2010- 35.11.10-00.00

Затвердженні рішенням комітету з( 

Голова комітету з конкурсних то

Секретар комітету з конкурсних торгів

ввід 25.12.2014р. №1-2015 

Сидорук Ю.С.

Бабій В.В.


