
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
Одеського державного університету внутрішніх справ

на 2016 рік 
код ЄДРПОУ 08571570

Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Джерело
фінансування

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок

проведення
процедури
закупівлі

Підрозділ (и) особа (и), 
яких планується залучити 

до підготовки 
документації конкурсних 

торгів (запиту цінових 
пропозицій, 

кваліфікаційної 
документації)

П
ри

м
іт

ка

1 2 3 4 5 6 7 8
ДК 016: 2010 - 56.29.1 - Послуги 
щодо забезпечення харчування за 

контрактом,
ДК 021: 2015 (СРУ:2008) -  

55321000-6 - Послуги з готування 
їжі

(Забезпечення харчуванням  
особового складу Херсонського 

факультету Одеського державного 
університету внутрішніх справ)

2230
Державний

бюджет

1862182,40 (один 
мільйон вісімсот 

шістдесят дві тисячі 
сто вісімдесят дві 

гривні 40 коп.)

Відкриті
торги

січень 
2016 р.

Відділ бухгалтерського 
обліку та фінансового 

забезпечення 
Сергєєва К.Є.

Відділ юридичного 
забезпечення 

Дубенко О.М., 
Файчук С.В. 

Відділ матеріального 
забезпечення 
Колосюк В.А

Код ДК 016-2010: 35.30.1 - Пара 
та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води (ДК 021:2015 09323000- 

9 - централізоване опалення) 
(послуги з постачання теплової 

енергії)

2271
Державний

бюджет

1885914,02 (один 
мільйон вісімсот 
вісімдесят п ’ять 
тисяч дев’ятсот 
чотирнадцять 

гривень 02 коп.)

Переговорна
процедура

березень 
2016 р.

Відділ бухгалтерського 
обліку та фінансового 

забезпечення 
Сергєєва К.Є.

Відділ юридичного 
забезпечення 

Дубенко О.М., 
Файчук С.В.

Відділ матеріального 
забезпечення 
Дзюбан Г.С.



Код Д К  016:2010 -35.11.1 -  
енергія електрична (35.11.10-00.00 -  

енергія електрична) (Код Д К 
021:2015 (СРУ:2008) -  09310000-5 -  

Електрична енергія) (енергія 
електрична)

2273
Державний

бюджет

986195,82 
(дев’ятсот 

вісімдесят шість 
тисяч сто 

дев’яносто п ’ять 
гривень 82 коп.)

Переговорна
процедура

березень 
2016 р.

Відділ бухгалтерського 
обліку та фінансового 

забезпечення 
Сергєєва К.Є.

Відділ юридичного 
забезпечення 

Дубенко О.М., 
Файчук Є.В. 

Відділ матеріального 
забезпечення 
Дзюбан Г С

Код Д К  016:2010 -3 5 .1 1 .1 -  
енергія електрична (35.11.10-00.00 -  

енергія електрична) (Код Д К 
021:2015 (СРУ:2008) -  09310000-5 -  

Електрична енергія) (енергія 
електрична)

(Херсонський факультет ОДУВС)

2273
Державний

бюджет

153594,00 (сто 
п'ятдесят три тисячі 
п ’ятсот дев’яносто 
чотири гривні 00 

коп.)

Переговорна
процедура

березень 
2016 р.

Відділ бухгалтерського 
обліку та фінансового 

забезпечення 
Сергєєва К.Є.

Відділ юридичного 
забезпечення 

Дубенко О.М., 
Файчук Є.В. 

Відділ матеріального 
забезпечення 
Дзюбан Г.С.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.03.2016 № 2

Голова комітету
з конкурсних торгів Г.О. Доскевич

(прізвище, ініціали)

Секретар комітету з
конкурсних торгів Сергєєва К.Є.

(прізвище, ініціали)


