
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
15 вересня 2014 року № 1106

                                                       РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
                                            на  2016 рік

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
              ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 32121458

Предмет закупівлі Примітки

1 2 3 4 5 6

грудень 2015 року

грудень 2015 року

березень 2016 року

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний початок 
проведення 

процедури закупівлі

Пара та гаряча вода; 
постачання пари та 
гарячої води (теплова 
енергія в гарячій воді), 3 
лоти 

лот 1- Пара та гаряча 
вода; постачання пари та 
гарячої води (теплова 
енергія в гарячій воді)

63 413 857.00 грн. (шістдесят три 
мільйона чотириста тринадцять 

тисяч вісімсот п'ятдесят сім 
гривень ноль  копійок), з ПДВ

переговорна 
процедура

код Державного класифікатора 
продукції та послуг ДК 016:2010 

-35.30.1  (35-30-12-00.00 
Постачання пари та гарячої води 

трубопроводами)    

лот 2- Пара та гаряча 
вода; постачання пари та 
гарячої води (теплова 
енергія в гарячій воді)

386 817.00 грн. (триста 
вісімдесят шість тисяч вісімсот 

сімнадцять гривень ноль  
копійок), з ПДВ

переговорна 
процедура

код Державного класифікатора 
продукції та послуг ДК 016:2010 

-35.30.1  (35-30-12-00.00 
Постачання пари та гарячої води 

трубопроводами)      

лот 3- Пара та гаряча 
вода; постачання пари та 
гарячої води (теплова 
енергія в гарячій воді)

23 018 770.00 грн. (двадцять три 
мільйона вісімнадцять тисяч 

сімсот сімдесят гривень ноль  
копійок), з ПДВ

переговорна 
процедура

код Державного класифікатора 
продукції та послуг ДК 016:2010 

-35.30.1  (35-30-12-00.00 
Постачання пари та гарячої води 

трубопроводами)      



відкриті торги

відкриті торги

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  16.11.2015 №235
 

Голова комітету з конкурсних торгів                             __________ П.Д. Озеров
         МП (підпис) (ініціали та прізвище)  

Секретар комітету з конкурсних торгів                      ___________ В.М. Ткачова
(підпис) (ініціали та прізвище)

Послуги фінансові, крім 
страхування та пенсійного 
забезпечення, інші, н.в.і.у. 
(послуги з прийому 
платежів від населення за 
послуги з 
централізованого 
опалення та постачання 
гарячої води)

3 895 000.00 грн. (три мільйона 
вісімсот дев'яносто п'ять тисяч  
гривень ноль копійок), без ПДВ 

листопад-грудень 2015 
року

код Державного класифікатора 
продукції та послуг ДК 016:2010 - 

64.99.1 

Паливо рідинне та газ; 
оливи мастильні ( бензин 
А-95 по талонах, бензин А-
92 по талонах, паливо 
дизельне по талонах)

7 701 325.00 грн. (сім мільйонів 
сімсот одна тисяча триста 

двадцять п'ять гривень ноль 
копійок), з ПДВ

листопад-грудень 2015 
року

код Державного класифікатора 
продукції та послуг ДК 016:2010 - 

19.20.2
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