Річний план закупівель на 2016 рік
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
Ідентифікаційний код за ЄДРІТОУ: 37471933

Предмет закупівлі

35.30.1 Постачання пари та гарячої води
трубопроводами (послуги з постачання
теплової енергії у гарячій воді)
(35.30.12-00.00)
35.11.1 Електрична енергія
(постачання електричної енергії)
(35.11.10-00.00)

Код
КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)
2271

2273

'''

81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані
щодо різних об’єктів (послуги 3
обслуговування нерухомого майна та
надання інш их комунальних послуг в
адмінбудинках та прибудинкових
територіях) М іненері овугілля України
за адресами: м. Київ,
вул. Хрещ атик, ЗО,
вул. Б. Х мельницького, 4.)
(81.10.10-00.00)

2240

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
закупівлі

Примітки

1 100 000,00
(один мільйон
сто тисяч грн.
00 коп. з ПДВ)

Переговорна
процедура
закупівлі

протокол № 26
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1 481 985.00
(один мільйон
чотириста
вісімдесят одна
тисяча
дев’ятсот
вісімдесят
п ’ять грн. 00
коп. з ПДВ)
860 000,00
(вісімсот
шістдесят
тисяч грн. 00
коп. з ПДВ)

Переговорна
процедура
закупівлі

листопад 2015
року
(на період січень
- грудень 2016
року)
листопад 2015
року
(на період січень
- грудень 2016
року)

Відкриті торги

жовтень 2015
року

протокол № 26
від 02.10.2015

протокол Ла 26
від 02.10.2015

.

Послуги щодо передавання даних і
повідомлень

2240

ЛОТЛ«1: 61.10.1 послуги щодо
передавання даних і повідомлень
(послуги з надання міського,
міжміського, міжнародного зв ’язку,
доступ до операторів мереж рухомого
(мобільного) зв’язку) (61.10.11-00.00)

372 000,00
(триста
сімдесят дві
тисячі
грн. 00 коп. з
ПДВ)

Переговорна
процедура
закупівлі

грудень 2015
року
(на період лютийгрудень 2016
року)

355 000,00
(триста
п ’ятдесят п’ять
тисяч грн. 00
коп. з ПДВ)
17 000,00
(сімнадцять
тисяч гр н .00
3 ПДВ)

ЛОТ ЛІ;2: 61.10.1 послуги щодо
передавання даних і повідомлень
(послуги зв ’язку у виділеній мережі
АТС-10, один безпосередній телефонний
зв'язок, послуги використання місця в
каналі кабельної каналізації у м. Києві)
(61.10.11-00.00)
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і

грудень 2015
року
(на період лютийгрудень 2016
року)

81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані
щодо різних об’єктів (послуги 3
обслуговування нерухомого майна та
надання інш их комунальних послуг в
адмінбудинках та прибудинкових
територіях М іненерговугілля України
за адресами: м. Київ,
вул. Хрещ атик, ЗО,
вул. Б. Хмельницького, 4.)
(81.10.10-00.00)

2240

37 900.00
(тридцять сім
тисяч дев’ятсот
грн. 00 коп. з
ПДВ)

п.6 ст. 40 Закону
України 2289-УІ

На період
проведення
процедури
закупівлі
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61.10.1 послуги щодо передавання даних
і повідомлень (послуги з надання
міського, міжміського, міжнародного
зв ’язку, доступ до операторів мереж
рухомого (мобільного) зв ’язку) (61.10.11-

2240

25 000,00
п.6 ст. 40 Закону
(двадцять п’ять України 2289-УІ
тисяч грн. 00
коп.
3 ПДВ)
................................

На період
проведення
процедури
закупівлі
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00.00)
61.10.1 послуги щодо передавання даних
і повідомлень (послуги зв ’язку у
виділеній мережі АТС-10, один
безпосередній телефонний зв'язок,
послуги використання місця в каналі
кабельної каналізації у м. Києві)
(61.10.11-00.00)

2240

1974.38
(одна тисяча
дев’ятсот
сімдесят
чотири грн. 38
коп. з ПДВ)

п.6 ст. 40 Закону
України 2289-УІ

На період
проведення
процедури
закупівлі
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.....

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.10.2015 протокол № 26

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

Светелік

