
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ІЗ ЗМІНАМИ 
на 2014 рік 

Управління культури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, 05457767 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

Предмет 
закупівлі 

Код 
КЕКВ 
(для 
бюджет-
них 
коштів) 

Джерело 
фінан-
сування 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 
проведення 
процедури 
закупівлі 

Підрозділ(и) 
(особа(и), 
яких 
планується 
залучити до 
підготовки 
документації 
конкурсних 
торгів 
запиту 

цінових 
пропозицій, 
кваліфікацій 
ної 
документації 
) 

Іри-
мітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Енергія 
електрична 
(ДК 016-2010-
35.11.1) 

2273 Міський 
бюджет 

11 500,00 
грн.(сто 
одинадцять 
тисяч п'ятсот 
грн.ООкоп.), у 
тому числі 
18 583,33(вісімн 
адцять тисяч 
п'ятсот 
вісімдесят три 
грн.ЗЗ коп.)ПДВ 

Закупівля 
у одного 
учасника 

Січень 2014 Комітет 3 
конкурсних 
торгів 

Газ 
природний, 
скраплений 
або в 
газоподібному 
стані 
(ДК 016-2010-
06.20.1) 

2274 Міський 
бюджет 

170 314,00 
грн.(сто 
сімдесят тисяч 
триста 
чотирнадцять 
грн.ООкоп.), у 
тому числі 
28 385,67 
(двадцять вісім 
тисяч триста 
вісімдесят п'ять 
грн.67 коп.)ПДВ 

Закупівля 
у одного 
учасника 

Січень 2014 Комітет 3 
конкурсних 
торгів 

Пара та гаряча 
вода, 
постачання 
пари та гарячої 
води 
(ДК 016-2010-
35.30.1) 

2271 Міський 
бюджет 

571 546,00 грн. 
(п'ятсот 
сімдесят одна 
тисяча п'ятсот 
сорок шість 
грн.00 коп.), у 
тому числі 
95 257,67 
(дев'яносто 
п'ять тисяч 
двісті п'ятдесят 
сім грн.67 коп.) 
ПДВ 

Закупівля 
у одного 
учасника 

Січень 2014 Комітет 3 
конкурсних 
торгів 



Пара та гаряча 
вода, 
постачання 
пари та гарячої 
води 
(ДК 016-2010-
35.30.1) 

2271 Міський 
бюджет 

586 805,00грн. 
(п'ятсот 
вісімдесят шість 
тисяч вісімсот 
п'ять грн. 00 
коп.) у тому 
числі 97 800,83 
(дев'яносто сім 
тисяч вісімсот 
грн.83 коп.) 
ПДВ 

Закупівля 
у одного 
учасника 

Січень2014 Комітет 3 
конкурсних 
торгів 

Пара та гаряча 
вода, 
постачання 
пари та гарячої 
води 
(ДК 016-2010-
35.30.1) 

2271 Міський 
бюджет 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Жовтень 2014 

Пара та гаряча 
вода, 
постачання 
пари та гарячої 
води 
(ДК 016-2010-
35.30.1 

2271 Міський 
бюджет 

• Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Жовтень 2014 

Газ 
природний, 
скраплений 
або в 
газоподібному 
стані 
(ДК 016-2010-
06.20.1) 

2274 Міський 
бюджет 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Жовтень 2014 

Затверджений рішенням 
Голова комітету 
з конкурсних торгів 

Секретар комітету 
з конкурсних торгів 

комітету з конкурсних торгів від 03 .10 .2014^ 33. 
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