РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (зі змінами)
Прокуратура Львівської області, код за ЄДРПОУ 02910031

Предмет закупівлі
1
Пара та гаряча всда; постачання пари та
гарячої води, код згідно ДК 016:2010 - 35.30.1
(35.30.12-00.00 - постачання пари та гарячої води
трубопроводами)

КодКЕКВ
(для
бюджетних
коштів)
2
2271

3
1 075 501,49 грн.
(один мільйон сімдесят п’ять тисяч
п’ятсот одна гри. 49 коп.) в т.ч. ПДВ:

Примітки
6
Процедуру обрано відповідно п.2
ч.2 ст.39 Закону України «Про
здійснення державних
закупівель», № 1197-VII від
10.04.2014 р.

9 лотів:
Лот 1 - пр. Шевченка, буд. 17/19, м. Львів, 79005;
пр. Шевченка, буд. 23, м. Львів, 79005; вул.
Городоцька, буд. 16, м. Львів, 79007; вул.
Словацького, буд. 1, м. Львів, 79000;
Лот 2 - вул. Юридика, буд. 2, м. Броди, Львівська
обл., 80600;
Лот 3 - вул. Шашкевича, буд. 35, м. Золочів,
Львівська обл., 80700;
Лот 4 - вул. Грушевського, буд. 13, м.
Мостиська, Львівська обл., 81300;
Лот 5 - вул. І.Филипчака, буд. 4а, м. Самбір,
Львівська обл., 81400;
Лот 6 - вул. Львівська, буд. 20, м. Радехів,
Львівська обл., 80200;
Лот 7 - вул. Св. Володимира, буд. 15, м.
Червоноград, Львівська обл., 80101;
Лот 8 - вул. Річки, буд. 31, м. Трускавець,
Львівська обл., 82200;
Лот 9 - вул. Шевченка, буд. 29, м. Дрогобич,
Львівська обл., 82100.
Енергія електрична, код згідно ДК 016:2010 35.11.1 ((електроенергія (35.11.10-00.00))

Очікувана вартість предмета закупівлі

Орієнтовний
початок
Процедура
проведення
закупівлі
процедури
закупівлі
4
5
Переговорна
лютий процедура
березень
закупівлі

2273

лот 1 - 582 564,00 грн. (п’ятсот вісімдесят
дві тисячі п'ятсот шістдесят чотири грн. 00
коп.) з ПДВ;
лот 2 — 59 256,21 грн. (п'ятдесят дев'ять
тисяч двісті п'ятдесят шість грн. 21 К О П .) 3
ПДВ; лот 3 - 18 867,80 грн. (вісімнадцять
тисяч вісімсот шістдесят сім грн. 80 коп.)
без ПДВ; лот 4 - 37 397,75 (тридцять сім
тисяч триста дев’яносто сім грн. 75 коп.) з
ПДВ;
лот 5 - 61 752,40 грн. (шістдесят одна
тисяча сімсот п'ятдесят дві грн. 40 коп.) з
ПДВ; лот 6 - 34 285,16 грн. (тридцять
чотири тисячі двісті вісімдесят п’ять грн.
16 коп.) з ПДВ; лот 7 - 36 050,89 грн.
(тридцять шість тисяч п’ятдесят грн. 89
коп.) з ПДВ; лот 8 - 180 076,60 грн. (сто
вісімдесят тисяч сімдесят шість грн. 60
коп.) з ПДВ; лот 9 - 65 250,68 грн.
(шістдесят п'ять тисяч двісті п’ятдесят грн.
68 коп.) з ПДВ
563 400,93 грн.
Переговорна
(п’ятсот шістдесят три тисячі чотириста процедура
грн. 93 коп.) з ПДВ
закупівлі

Головний розпорядник коштів Генеральна прокуратура України,
код ЄДРПОУ 00034051

лютий березень

Процедуру обрано відповідно п.2
ч.2 ст.39 Закону України «Про
здійснення державних

закупівель», № 1197-УІІ від
10.04.2014 р.

Газ природний, скраплений або в
газоподібному стані, код згідно ДК 016:2010 06.20.1 ((газ природний (06.20.10-00.00))

2274

783 338,19 грн.
(сімсот вісімдесят три тисячі триста
тридцять вісім грн. 19 коп.) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий березень

Процедуру обрано відповідно п.2
ч.2 ст.39 Закону України «Про
здійснення державних
закупівель», № 1197-УІІ від
10.04.2014 р.

Послуги зв'язку Ііі гернетом прооодоьнми
мережами, код згідно ДК 016:2010 - 61.10.4
(61.10.43-00.00 - послуги щодо забезпечення
широкосмугового доступу до Інтернету
проводовими мережами)

2240

360 000,00 гри.
(триста шістдесят тисяч грн.) з ПДВ

Відкриті
торги

лютий березень

Процедуру обрано відповідно
ст.20 Закону України «Про
здійснення державних
закупівель», № 1197-УІІ від
10.04.2014 р.

ЛЮТИЙ -

Процедуру обрано відповідно
ст.20 Закону України «Про
здійснення державних
закупівель», № 1197-УІІ від
10.04.2014 р.

Послуги щодо передавання даних і
2240
повідомлень, код згідно ДК 016:2010 - 61.10.1
(61.10.11 -00.00 - послуги стаціонарного
телефонного зв'язку - доступ і користування)
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів ВІД
Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

грн.
(двісті двадцять тисяч грн.) з ПДВ
2 2 0 0 0 0 ,0 0

---------= — _ .

^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

і

Відкриті
торги

березень

М.М. Тиховський
(ініціали та прізвище)

В.А. Брильова
(ініціали та прізвище)

