
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зміни)

на 2014 рік 
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  20073260
 (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код 
КЕКВ 
(для 

бюдж
етних 
кошті

в)

Джерело 
фінансування 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура закупівлі Орієнтова
ний 

початок 
проведен

ня 
процедур

и 
закупівлі

Підрозділ(и) 
(особа(и)), яких 

планується залучити 
до підготовки 
документації 

конкурсних торгів 
(запиту цінових 

пропозицій, 
кваліфікаційної 
документації)

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8
„Енергія електрична” (код 
ДК 016:2010 - 35.11.1) – 
електрична енергія”.

2273 Кошти 
загального 
50,71 %
та 
спеціального
49,29 %
фонду 
Державного 
бюджету 
України

Закупівля в одного 
учасника

Січень  
2014 р Головний 

розпорядник 
коштів 
Державного 
бюджету – 
Міністерство 
культури 
України
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1 2 3 4 5 6
7 8

 „Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої 
води” (код ДК 016:2010 - 
35.30.1) – постачання 
теплової енергії у гарячій 
воді”.

2271 Кошти 
загального 
38,47 %
та 
спеціального
61,53 %
фонду 
Державного 
бюджету 
України

Закупівля в одного 
учасника

Січень  
2014 р Головний 

розпорядник 
коштів 
Державного 
бюджету – 
Міністерство 
культури 
України

„ 84.24.1 „Послуги у сфері 
громадського порядку та 
громадської безпеки” 
(Охорона майна за сигналом 
тривоги на об’єкті. Охорона 
громадського порядку на 
об’єкті) за ДК ПП 016-2010”

2240 Кошти 
загального 
75,35 %
та 
спеціального
24,65 %
 фонду 
Державного 
бюджету 
України

Закупівля в одного 
учасника

II квартал
2014 р Головний 

розпорядник 
коштів 
Державного 
бюджету – 
Міністерство 
культури 
України

«Послуги щодо 
проектування та 
розробляння у сфері 
інформаційних технологій» 
код ДК 016:2010 – 62.01.1) 
(Впровадження системи 
локального устаткування 
збору і обробки даних 
(ЛУЗОД))

2240 Кошти 
спеціального
 фонду 
Державного 
бюджету 
України

Запит цінових 
пропозицій

II квартал
2014 р. Головний 

розпорядник 
коштів 
Державного 
бюджету – 
Міністерство 
культури 
України
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1 2 3 4 5 6 7
8

„Енергія електрична” (код 
ДК 016:2010 - 35.11.1) – 
електрична енергія”.

2273 Кошти 
загального 
69,93%
та 
спеціального
30,04%
фонду 
Державного 
бюджету 
України

Закупівля в одного 
учасника

I квартал
2014 р. Головний 

розпорядник 
коштів 
Державного 
бюджету – 
Міністерство 
культури 
України

 „Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої 
води” (код ДК 016:2010 - 
35.30.1) – постачання 
теплової енергії у гарячій 
воді”.

2271 Кошти 
загального 
74,38%
та 
спеціального
25,62%
фонду 
Державного 
бюджету 
України

Закупівля в одного 
учасника

I квартал
2014 р. Головний 

розпорядник 
коштів 
Державного 
бюджету – 
Міністерство 
культури 
України

„ 84.24.1 „Послуги у сфері 
громадського порядку та 
громадської безпеки” 
(Охорона об’єкта та охорона 
майна пересувними постами 
міліції) за ДК ПП 016-2010”

2240 Кошти 
загального 
фонду 
Державного 
бюджету 
України

в одного учасника
(У відповідності до вимог 
статті 39 Закону України 
„Про здійснення 
державних закупівель” № 
1197-VII застосовується 
переговорна процедура 
закупівлі)

ІІ півріччя 
2014 року Головний 

розпорядник 
коштів 
Державного 
бюджету – 
Міністерство 
культури 
України

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.08.2014 р.  Протокол № 08-1

Голова комітету з конкурсних торгів             Стиренко Л.М.                    ___________________
(прізвище, ініціали) (підпис) М.П.

 Секретар комітету з конкурсних торгів                         Балановська Т.А.                     лікарняний
(прізвище, ініціали) (підпис) 
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	РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зміни)

