РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ із змінами на 2017 рік
Найменування замовника: Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області
Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 0 2 8 9 1 4 6 3
Код
згідно з
Розмір бюджетного
КЕКВ
Конкретна назва предмета закупівлі та коди
призначення за кошторисом
(для
відповідних класифікаторів предмета закупівлі
або очікувана вартість
бюджети
(за наявності)
предмета закупівлі
их
коштів)
3
2
1
ДК 016:2010- 35.11.1 (Енергія
електрична) (ДК 021:2015 - 09310000-5
електрична енергія) (електрична енергія)
(Олександрівський відділ ДВС
м. Запоріжжя ГТУЮ у Зап.обл.)

КЕКВ
2273

22 220,66 (двадцять дві
тисячі двісті двадцять)
гривень 66 коп. з ПДВ

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

4

5

6

Грудень

Процедура розпочата
в грудні 2016 року потреба на 2017 рік

Грудень

Процедура розпочата
в грудні 2016 року потреба на 2017 рік

Переговорна
процедура
закупівлі

ДК 016:2010-35.11.1 (Енергія
електрична) (ДК 021 2015 - 09310000-5
електрична енергія) (електрична енергія)
(61 лот) (61 підвідомча установа ГТУЮ у
Зап обл.)

КЕКВ
2273

1 307 535,78 (один
мільйон триста сім тисяч Переговорна
процедура
п'ятсот тридцять п'ять)
закупівлі
гривень 78 коп з ПДВ

ДК 021:2015 - 64210000-1 (Послуги
телефонного зв'язку та передачі даних)
(телекомунікаційні послуги - послуги
місцевого, міжміського та
міжнародного телефонного зв язку)(4
лоти)

КЕКВ
2240

Переговорна
364 000,00 (триста
шістдесят чотири тисячі) процедура
закупівлі
гривень 00 коп. з ПДВ

Лютий

ДК 021:2015 - 64110000-0 (Поштові
послуги) (використання маркувальної
машини для оплати послуг поштового
зв 'язку)

КЕКВ
2240

600 000,00 (шістсот
тисяч)гривень 00 коп з
ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий

ДК 021:2015 -09130000-9 (Нафта і
дистиляти) (паливо А-95, дизельне паливо)

КЕКВ
2210

700 000,00 (сімсот тисяч)
гривень 00 коп з ПДВ

Відкриті
торги

Лютий

КЕКВ
2210

Переговорна
300 000,00 (триста тисяч) процедура
закупівлі
гривень 00 коп. без ПДВ

Лютий

ДК 021:2015 - 09320000-8 (Пара, гаряча
вода та пов'язана продукція) (теплова
енергія) (52 лоти)(52 підвідомчі установи
ГТУЮ у Зап. обл.)

КЕКВ
2271

1 911 360,74 (один
мільйон дев'ятсот
одинадцять тисяч триста Переговорна
шістдесят) гривень 74
процедура
коп. з ПДВ
закупівлі

Лютий

ДК 021:2015 - 30190000-7 (Офісне
устаткування та приладдя різне) (папір
офісний (А-4). (А-3))

КЕКВ
2210

800 000,00 (вісімсот
тисяч)гривень 00 коп з
ПДВ

Відкриті
торги

Березень

ДК 021:2015-50310000-1 (Технічне
обслуговування і ремонт офісної
техніки)(лослуги з технічного
обслуговування, заправки і поточного
ремонту
копіювально-розмножувальної
техніки)

КЕКВ
2240

450 000,00 (чотириста
п'ятдесят тисяч) гривень
00 коп з ПДВ

Відкриті
торги

Березень

ДК 021:2015 - 72320000-4 Послуги,
пов'язані з базами даних) (послуги щодо
технічного супроводження
Єдиного
державного реєстру виконавчих
проваджень)

КЕКВ
2240

306 000,00 (триста шість Переговорна
процедура
тисяч) гривень 00 коп. з
закупівлі
ПДВ

ДК 021:2015 - 22410000-7 (Марки)(лш/жм
поштові)

(ДК 021:2015 - 75240000-0 Послуги із
забезпечення громадської безпеки,
охорони правопорядку та громадського
порядку) (послуги охорони
приміщень)

КЕКВ
2240

Затверджений протокольним рішенням тендерного

565 819,20 (п'ятсот
шістдесят п'ять тисяч
вісімсот дев'ятнадцять)
гривень 20 коп з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Березень

Березень
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