
ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ
ДО  РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 РІК

Стрийського  міського комбінату комунальних підприємств 05759310   

Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для

бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура закупівлі Орієнтовний початок
проведення процедури

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

29.32.3
Частини та приладдя до моторних

транспортних засобів, н. в. і. у. 2610

 
    2801,74 грн (з ПДВ) 

  Дві тисячі  вісімсот одна
грн., 74 коп 

Без проведення процедур
закупівлі

 січень
Відділ ЖКГ
Стрийського

міськвиконкому

24.20.1
Труби, трубки, порожнисті профілі,

безшовні, зі сталі 2610

   64819,46 грн (з ПДВ) 
 Шістдесят чотири тисячі

вісімсот  дев'ятнадцять    грн.,
46 коп.

Без проведення процедур
закупівлі

 січень
Відділ ЖКГ
Стрийського

міськвиконкому

 25.11.2
Вироби конструкційні металеві та їхні

частини
2610

  5079,97 грн (з ПДВ) 
   П'ять  тисяч сімдесят
дев'ять   грн.,  97 коп

Без проведення процедур
закупівлі

 січень
Відділ ЖКГ
Стрийського

міськвиконкому

23.61.1 
Вироби з бетону для будівництва 2610

 1458,00 грн (з ПДВ) 
  Одна тисяча чотириста

п'ятдесят вісім грн., 00 коп
Без проведення процедур

закупівлі
 січень

Відділ ЖКГ
Стрийського

міськвиконкому

02.20.1
Деревина необроблена 

2610

199950,00 (з ПДВ)   грн 
(  Сто дев’яносто дев’ять
тисяч дев'ятсот п'ятдесят

грн.,  00 коп.

Без проведення процедур
закупівлі

 січень  Стрийський МККП

 28.29.1
Устатковання для миття, наповнювання, 
пакування та обгортання пляшок або іншої
тари; вогнегасники, пульверизатори, 
машинипароструминні та піскоструминні; 
прокладки

2610

2000,00 (з ПДВ)
Дві тисячі грн., 00 коп. Без проведення процедур

закупівлі
 січень Стрийський МККП

27.40.1
Лампи розжарювання та газорозрядні

електричні; лампи дугові

2610  - 58869,46 грн (з ПДВ) 
  П'ятдесят вісім  тисяч

вісімсот шістдесят дев'ять
грн.,  46 коп

Без проведення процедур
закупівлі

 січень
Відділ ЖКГ
Стрийського

міськвиконкому  



  10.84.3
Сіль харчова 2610

  - 15289,71 грн (з ПДВ) 
  П'ятнадцять  тисяч  двісті
вісімдесят дев'ять  грн.,  71

коп

Без проведення процедур
закупівлі

  січень
Відділ ЖКГ
Стрийського

міськвиконкому

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від      27 січня 2016 року.

Голова комітету з конкурсних торгів             /підпи/  Остапчук С.П.                                               

Секретар  комітету з конкурсних торгів        /підпи/   Кустова Л.А.


