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ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік 
КЗ „Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького” ЗОР

КОД ЄДРПОУ 02222012

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура закупівлі Орієнтовни 
й початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
Книжки друковані
(Код ДК 016:2010 -  58.11.1; підручники 
друковані-58.11.11-00.00; книжки професійні 
та науково-технічні друковані-58.11.12-00.00; 
книжки для дітей друковані-58.11.13-00.00; 
словники та енциклопедії друковані - 
58.11.14-00.00; атласи та інші книжки з 
картами друковані -  58.11.15-00.00; карти 
географічні, гідрографічні чи подібні,друковані 
не у формі книжок -  58.11.16-00.00; 
книжки,брошури,рекламні проспекти та 
подібні матеріали,друковані,інші -  58.11.19- 
00.00)

3110 720000 
(сімсот двадцять 
тисяч гривень)

Відкриті торги Березень Відмінено 
зг.ст.ЗО абз.6 

ч.І
(відхилення

всіх
пропозицій
конкурсних

торгів)

Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води
(Код ДК 016:2010-35.30.1; постачання пари та 
гарячої води трубопроводами -  35.30.12-
00.00}__

2271 1043878 
(один мільйон 

сорок три тисячі 
вісімсот сімдесят 

вісім гривень

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий

Енергія електрична
(Код ДК 016:2010-35.11.1;
енергія електрична -  35.11.10-00.00)

2273 258851 
(двісті п’ятдесят 

вісім тисяч 
вісімсот п’ятдесят 

одна гривня)

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий

Книжки друковані
(Код ДК 016:2010 -  58.11.1; підручники 
друковані -  58.11.11-00.00; книжки професійні 
та науково-технічні друковані-58.11.12-00.00; 
книжки для дітей друковані-58.11.13-00.00; 
словники та енциклопедії друковані - 
58.11.14-00.00; атласи та інші книжки з 
картами друковані -  58.11.15-00.00; карти 
географічні, гідрографічні чи подібні,друковані 
не у формі книжок -  58.11.16-00.00; 
книжки,брошури,рекламні проспекти та 
подібні матеріали,друковані,інші -  58.11.19- 
00.00)

3110 720000 
(сімсот двадцять 
тисяч гривень)

Відкриті торги Липень

Книжки друковані (58.11.1)
(Підручники друковані; книжки професійні та 
науково-технічні друковані, книжки для дітей 
друковані; словники та енциклопедії 
друковані; атласи та інші книжки з картами 
друковані; карти географічні, гідрографічні чи 
подібні,друковані не у формі книжок; 
книжки, брошури, рекламні проспекти та 
подібні матеріали,друковані,інші)

3110 620762 
(шістсот 

двадцять тисяч 
сімсот шістдесят 

дві гривні)

-г> \

Відкриті торги Жовтень 
2015 р.

Голова комітету з конкурсних торгів 

В. о. секретаря комітету з ко грсних торгів


