ЗМІНИ до 
РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік 
Тульчинська спеціалізована загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів –
ліцей Вінницької обласної Ради, 
21723398
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
енергія електрична – 
код 35.11.1 
(енергія електрична – 
код 35.11.10-00.00 
(активна електроенергія))
2273
426 700,00
(Чотириста двадцять шість тисяч сімсот грн..00 коп.) з ПДВ
Переговорна процедура  закупівлі
Cічень
 2015 року
	найменування головного розпорядника бюджетних коштів: - Управління освіти і науки Вінницької ОДА;

обґрунтування вибору процедури закупівлі: відповідно статті 39 Закону «Про здійснення державних закупівель за державні кошти» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи
газ природний, скраплений або в газоподібному стані – код 06.20.1 
(газ природний, скраплений або в газоподібному стані - код 06.20.10-00.00 
(газ природний для опалення ))
 
2274
987 500,00 (Дев’ятсот вісімдесят сім тисяч п’ятсот грн..00 коп.) з ПДВ 

Переговорна процедура  закупівлі
Cічень
 2015 року
	найменування головного розпорядника бюджетних коштів: - Управління освіти і науки Вінницької ОДА;

обґрунтування вибору процедури закупівлі: відповідно статті 39 Закону «Про здійснення державних закупівель за державні кошти» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи
послуги щодо тимчасового розміщування, інші – 
код 55.90.1 
 (послуги щодо тимчасового розміщування робочих у робочих гуртожитках або таборах – 
код 55.90.12-00.00 
(послуги відпочинку дитячих таборів))
2282
224 000,00 грн. (двісті двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.)
Запит цінових пропозицій 
Квітень 
2015 року
	найменування головного розпорядника бюджетних коштів: - Управління освіти і науки Вінницької ОДА;

обґрунтування вибору процедури закупівлі: відповідно статті 35 замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 300 тисяч гривень.
продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена – код10.20.1
 (риба морська, ціла, заморожена – код 10.20.13–30.00, 
філе рибне, заморожене – код 
10.20.14-00.00	
 (риба заморожена))
2230
100 000,00 грн.
(сто тисяч грн. 
00 коп.)
Запит цінових пропозицій
Травень
2015 року
	найменування головного розпорядника бюджетних коштів: - Управління освіти і науки Вінницької ОДА;

обґрунтування вибору процедури закупівлі: відповідно статті 35 замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 300 тисяч гривень.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.05.2015 р.  № __55_______ .
 


Голова комітету з конкурсних торгів         Васюта В.О                       __________
                                                                     (прізвище, ініціали)                     (підпис)      М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів    Левчук А.В.                        __   ________
                                                                       (прізвище, ініціали)                   (підпис)    






