
Річний план закупівель на 2017 рік 

Летичівської селищної ради (зі змінами) 

 

Конкретна назва предмета закупівлі Коди відповідних 

класифікаторів 

предмета 

закупівлі (за 

наявності) 

Коди 

згідно 

з  КЕКВ 

Розмір 

бюджетного 

призначення  за 

кошторисом або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 
Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

Електрична енергія ДК 021:2015: 

09310000-5 -

 Електрична 

енергія 

2273 309031,20 Переговорна 

процедура, 

скорочена 

Січень, 

2017 
Загальний 

фонд 

ДК 021:2015:90610000-6 Послуги з 

прибирання та підмітання вулиць 

(послуги по щоденному утриманню 

вулиць, доріг, тротуарів, узбіч, місць 

загального користування, меморіалів, 

пам'ятників, кладовищ, прибирання 

громадських вбиралень, прибирання, 

підмітання, очищення урн) 

ДК 

021:2015:   906100

00-6 — Послуги з 

прибирання та 

підмітання вулиць 

2240 550000,00 Відкриті торги Січень, 

2017 
Загальний 

фонд 

Утилізація сміття та поводження зі 

сміттям (Послуги збирання сміття в 

місцях громадського користування та 

контейнерів у громадських місцях,та 

перевезенню безпечних відходів 

(вивезення сміття на звалище)) 

ДК 021:2015:   

90510000-5 — 

Утилізація сміття 

та поводження зі 

сміттям 

 

2240 230000,00 Відкриті торги Січень, 

2017 
Загальний 

фонд 

ДК 021:2015:90610000-6 Послуги з 

прибирання та підмітання вулиць 

ДК 

021:2015:   906100

2240 550000,00 Відкриті торги Лютий, 

2017 
Загальний 

фонд 
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(послуги по щоденному утриманню 

вулиць, доріг, тротуарів, узбіч, місць 

загального користування, меморіалів, 

пам'ятників, кладовищ, прибирання 

громадських вбиралень, прибирання, 

підмітання, очищення урн) 

00-6 — Послуги з 

прибирання та 

підмітання вулиць 

Утилізація сміття та поводження зі 

сміттям (Послуги збирання сміття в 

місцях громадського користування та 

контейнерів у громадських місцях,та 

перевезенню безпечних відходів 

(вивезення сміття на звалище)) 

 

ДК 021:2015:   

90510000-5 — 

Утилізація сміття 

та поводження зі 

сміттям 

 

2240 230000,00 Відкриті торги Лютий, 

2017 
Загальний 

фонд 

ДК 021:2015:90610000-6 Послуги з 

прибирання та підмітання вулиць 

(послуги по щоденному утриманню 

вулиць, доріг, тротуарів, узбіч, місць 

загального користування, меморіалів, 

пам'ятників, кладовищ, прибирання 

громадських вбиралень, прибирання, 

підмітання, очищення урн) 

ДК021:2015:  

90610000-6 — 

Послуги з 

прибирання та 

підмітання вулиць 

2240 550000,00 Переговорна 

процедура 
Лютий, 

2017 
Загальний 

фонд 

Утилізація сміття та поводження зі 

сміттям (Послуги збирання сміття в 

місцях громадського користування та 

контейнерів у громадських місцях,та 

перевезенню безпечних відходів 

(вивезення сміття на звалище)) 

 

ДК 021:2015:   

90510000-5 — 

Утилізація сміття 

та поводження зі 

сміттям 

 

2240 230000,00 Переговорна 

процедура 
Березень, 

2017 
Загальний 

фонд 

Інші завершальні будівельні роботи 

(Реконструкція каналізаційної напірної 

станції та напірного колектора з 

під'єднанням житлового масиву в смт. 

Летичів Хмельницької області ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013;) 

 

ДК 021:2015: 

45450000-6: Інші 

завершальні 

будівельні роботи 

3142 2 571 467,00 Відкриті торги Липень, 

2017 
Спеціальн

ий фонд 
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Машина дорожня комбінована МДКЗ (з 

піскороскидальним обладнанням та 

поворотним відвалом) на базі самоскида 

МАЗ-5550С3 (або еквівалент) 

 

ДК 021:2015: 

34140000-0 -

 Великовантажні 

мототранспортні 

засоби 

3110 2`300`000,00 Відкриті торги Вересень, 

2017 

Спеціальн

ий фонд 

 

Затверджено протоколом тендерного комітету №48-2017 від 30.08.2017 року    

Голова тендерного комітету                                    О.В. Ліщинський 

Секретар тендерного комітету                              С.В. Попатенко 

 


