
ПОГОДЖЕНО: 
В.о.Голови Державного комітету України 
з питань регуляторної політики 
та підприємництва С.Третьяков 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 № 922(z0624-10, z0641 -10) 
(у редакції наказу Міністерства економічного 
рзвитку і торгівлі України 
від 27.12.2011 № 428) (z0128-12) 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2014 рік зі змінами 

ІНСТИТУТОМ біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України 
(повне найменування замовника) 

Код Орієнтов- Підрозділ(и) (особа(м)), 

Предмет закупівлі 

КЕКВ 
(для 

бюджет 
Джерело 

фінансування 

Очікувана 
вартість предмета 

закупівлі 

Процеду-ра 
закупівлі 

ний 
початок 

проведення 

яких планується залучити 
до підготовки документації 
конкурсних торгів (запиту 

цінових пропозицій, 
Примітка 

них 

Очікувана 
вартість предмета 

закупівлі процедури кваліфікаційної 
коштів) закупівлі документації) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 .Головний 
розпорядник 
бюджетних коштів 
Національна 
академія аграрних 
наук України. 
2.Обгрунтування 

«Енергія електрична» 
(Послуги з постачання 

електроенергі ї ) 
Код ДК 016-2010 35.11.1 

2273 
Державні 
кошти 

Закупівля в 
одного 

учасника 

Березень 
2014 року 

застосування 
процедури 
закупівлі: 
стаття 39 ч.2 п.2 
(відсутністі 
конкуренції (у тому 
числі з технічних 
причин) на товари, 
роботи чи послуги, 
які можуть бути 
поставлені, 
виконані чи надані 



тільки певним 
постачальником 
(виконавцем), за 
відсутності при 
цьому 
альтернативи) 

Пара та гаряча вода, 
постачання пари та гарячої 

води (постачання теплової 
енергії) 

Код ДК 016-2010 35.30.1 

V 

2271 
Державні 
кошти 

Закупівля в 
одного 

учасника 

Березень 
20 К р о к у 

1 .Головний 
розпорядник 
бюджетних коштів 
Національна 
академія аграрних 
наук України. 
2,Обгрунтування 
застосування 
процедури 
закупівлі: 
стаття 39 ч.2 п.2 
(відсутністі 
конкуренції (у тому 
числі з технічних 
причин) на товари, 
роботи чи послуги, 
які можуть бути 
поставлені, 
виконані чи надані 
тільки певним 
постачальником 
(виконавцем), за 
відсутності при 
цьому 
альтернативи) 

Пара та гаряча вода, 
постачання пари та гарячої 

води (постачання теплової 
енергії) 

Код ДК 016-2010 35.30.1 

2271 
Державні 
кошти 

Переговорна 
процедура 
закупівель 

Жовтень 
2014року 

1 .Головний 
розпорядник 
бюджетних коштів 
Національна 
академія аграрних 
наук України. 
2,Обгрунтування 
застосування 
процедури 
закупівлі: 
стаття 39 ч.2 п.2 

2 



(відсутності 
конкуренції (у тому 
числі з технічних 
причин) на товари, 
роботи чи послуги, 
які можуть бути 
поставлені, 
виконані чи надані 
тільки певним 
постачальником 
(виконавцем), за 
відсутності при 
цьому 
альтернативи) 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20 жовтня 2014 р. № 8 
Примітка: Пролонгація договору на 20 % 

Заступник голови комітету з конкурсних Стригун І.В. 
т о р г і в (прізвище, ініціали) 

Секретар комітету з конкурсних торгів Кирковська О.П. 
( пр і з вище, і н іц і али) 

Сеияїтйс) М.П. 

(підпис) 

п J 


