ЗЛТВГРДЖТ.ІЮ
Пака? Міністерства е кономі чног о
розвитку і торгівлі України 15
вересня 2014 рок\ .V і 106

РІЧНИЙ ПЛАН З А К У П І В Е Л Ь (зі імінами)
на 2015рік
Д ерж авн ий заклал «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»
( К О Д Є Д Р П О У 19491035)

Предмет закупівлі

1

Код ДК 016:2010 -35.30.1
і пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
! води
Розроблення екологічних критеріїв та керівних
і принципів для впровадження сталих державних
! закупівель
(Код ДК 016:2010- 72.19.2 Послуги щодо наукового
досліджування та експериментального розробляння
у сфері техніки та технологій, крім біотехнологій)
(Код ДК 016:2010 - 72.19.29-00.00 Послуги щодо
наукового досліджування та експериментального
розробляння у сфері техніки та технологій, інші,
крім біотехнологій)
Підготовка пакету тендерної документації для:
впровадження
сталих
державних
закупівель
пріоритетних продуктів
(Код ДК 016:2010-69.10.1 Послуги юридичні) (Код
ДК 016:2010
69.10.19-00.00 Послуги юридичні,
інші І

Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)
'
.... ............. ........ ' ....
2

2271

2240

2240

Очікувана
вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

л

4

612 000,0 грн.
(шістсот
дванадцять тисяч
гривень 00 коп.)

412 500,0 грн.
(чотириста
дванадцять тисяч
п'ятсот гривень
00 коп.)

150 000.0 грн.
(сто п'ятдесят
тисяч гривень 00
коп.)

Орієнтовнії
й початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Переговорна
процедура

Відкриті торги

Відкриті торги

1

Примітки

6

квітень

п.2 ч.2 ст.39
Закону України
від 10.04.2014 №
1197-V11

липень

Спецфонд (інші
джерела
власних
надходжень)

липень

Торги визнані
такими, що не
відбулися відповідно до п.
1 статті 30
Закону України
«Про

...— ...—

Розроблення
комунікаційної
стратегії
з
впровадження сталих державних закупівель на
і 2015-2016
роки та проведення інформаційної
І компанії
! (Код ДК 016:2010- 70.21.1 Послуги щодо зв'язків з
і громадськістю та обміну інформацією)
; (Код ДК 016:2010 - 70.21.10-00.00 Послуги щодо
зв'язків з громадськістю га обміну інформацією)

'

1

"и

здійснення
державних
закупівель», а
саме: «подання
для участі в них і
менше двох
пропозицій
конкурсних
торгів»

j

2240

Відкриті торги

вересеньжовтень

Спецфонд (інші
джерела
власних
надходжень)

і

1 Організація

консультативних нарад з впровадження
і сталих державних закупівель
j (Код ДК 016:2010- 70.22.1 Послуги консультаційні
1 щодо
керування
підприємствами)
(Код ДК
і 016:2010-70.22.16-00.00
Послуги консультаційні
і щодо керування ланцюгом постачання та іншого
1 керування)

252 000.00
(двісті п’ятдесят
дві тисячі 00 коп.)

2240

144 000.00
(сто сорок чотири
тисячі гривень 00
коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.09.2015 року № 13

Відкриті торги

вересеньжовтень

Спецфонд (інші і
джерела
власних
надходжень)
..............................

