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№п/п Предмет закупівлі
Код КЕКВ 

(для бюджет-
них коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовни
й початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6
Труби та трубки зварні, круглого поперечного перерізу, зовнішнього 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

 Річний план закупівель  
на 2016рік  (зі змінами)

Державне підприємство "Криворізька теплоцентраль", код за  ЄДРПОУ 00130850

1

1
Труби та трубки зварні, круглого поперечного перерізу, зовнішнього 
діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі , код ДК 016-2010-24.20.2 

труба сталева Ǿ 820 х 10   

труба сталева Ǿ 630 х 8   

труба сталева Ǿ 530 х 8   

2
Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі, інші,  код ДК 016-2010 - 24.20.3
труба сталева Ǿ 377х8
труба сталева Ǿ 325х8
труба сталева Ǿ 219х7
труба сталева Ǿ 159х6
труба сталева Ǿ 108х6
труба сталева Ǿ 89х5

Власні кошти
6 520 325,00 (шість мільйонів  
п'ятсот двадцять тисяч триста 

двадцять п'ять гривень 00 коп.)
відкриті торги листопад 

2015

торги не відбулисьвідповідно до 
ч.2 ст. 30  ЗУ  № 1197-VI "Про 

здійснення державних 
закупівель" від 10.04.2014 року, 

скорочення видатків на 

Власні кошти

10 899 766,00 (десять мільйонів 
вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч 

сімсот шістдесят шість гривень 00 
коп.)

відкриті торги листопад 
2015

торги не відбулись відповідно 
до ч.2 ст. 30  ЗУ  № 1197-VI 
"Про здійснення державних 

закупівель" від 10.04.2014 року, 
скорочення видатків на 

здійснення закупівлі 
товарів,робіт і послуг

труба сталева Ǿ 89х5
труба сталева Ǿ 76х5
труба сталева Ǿ 57х5
труба сталева Ǿ 83х3,5
труба сталева Ǿ 60х3,5
труба сталева Ǿ 38х3

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні Код ДК 016-2010 - 19.20.2 

двадцять п'ять гривень 00 коп.) скорочення видатків на 
здійснення закупівлі 
товарів,робіт і послуг

1



Лот № 1  Паливо рідинне та газ; оливи мастильні Код ДК 016-2010 - 
19.20.2 ( бензин А-92 (за талонами) , бензин А-95  (за талонами),  
дизельне паливо  (за талонами)      

Власні кошти 2 205 000,00 (два мільйони двісті 
п'ять тисяч гривень ,00 коп) відкриті торги листопад 

2015

 Лот №2  Паливо рідинне та газ; оливи мастильні Код ДК 016-2010 - 
19.20.2(бензин А-92 (наливом), дизельне паливо  (наливом)

Власні кошти 2 430 000,00 (два мільйони чотириста 
тридцять тисяч гривень, 00 коп) відкриті торги листопад 

2015

4 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні ДК 016-2010-19.20.2 

Олива моторна  для автотракторних  дизелів                                                     
М-10Г2К

Олива індустріальна І-40А

Олива всесезонна гідравлічна (МГЕ-46В, ВМГЗ)

Мастило 1-13
Власні кошти 266 606,40 (двісті шістдесят шість 

шістсот шість гривень, 40 коп) відкриті торги листопад 
2015

ч.3 ст. 2  ЗУ "Про особливості 
здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 
діяльності" №4851-VI від 24 
травня 2012 року, ст. 20 ЗУ 
"Про здійснення державних 

3
ч.3 ст. 2  ЗУ "Про особливості 

здійснення закупівель в 
окремих сферах господарської 
діяльності" №4851-VI від 24 
травня 2012 року, ст. 20 ЗУ 
"Про здійснення державних 

закупівель" (зі змінами)  

2

Мастило 1-13

Мастило графітне  

Гас

Олива моторна  синтетична 5 W- 40

Олива моторна  полусинтетична 10 W- 40

5

 Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-
вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо 
забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою ,  Код   
ДК 016-2010 - 63.11.1 (Послуги на автоматизований облік наданих 
замовником послуг та обробки платежів споживачів  з централізованого 
опалення та централізованного гарячого водопостачання)

Власні кошти 6 000 000, 00 (шість мільйонів 00 
коп) відкриті торги листопад 

2015

торги відмінені відповідно до 
частини 1 статті 30 Закону 

України № 1197-VII від 
10.04.2014р. : подано для участі 

менше двох пропозицій 
конкурсних торгів.                                         

6

Труби та трубки зварні, круглого поперечного перерізу, 
зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі , код ДК 016-
2010-24.20.2 ( ДК:021:2015 44163120-7 - Труби централізованих 
опалювальних систем) 10 229 305,00  (десять мільйонів 

ч.3 ст. 2  ЗУ "Про особливості 
здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

"Про здійснення державних 
закупівель" (зі змінами)  

опалювальних систем)
труба сталева Ǿ 820 х 10   

труба сталева Ǿ 720 х 9

труба сталева Ǿ 630 х 8   

труба сталева Ǿ 530 х 8   

7
Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі, інші,  код ДК 016-2010 - 24.20.3(ДК:021:2015 44163120-7 - 
Труби централізованих опалювальних систем)

Власні кошти
10 229 305,00  (десять мільйонів 

двісті двадцять дев'ять тисяч триста 
п'ять гривен 00 коп.)

відкриті торги лютий 2016
окремих сферах господарської 
діяльності" №4851-VI від 24 
травня 2012 року, ст. 20 ЗУ 
"Про здійснення державних 

закупівель" (зі змінами)

2



труба сталева Ǿ 377х8
труба сталева Ǿ 325х8
труба сталева Ǿ 219х6
труба сталева Ǿ 159х6
труба сталева Ǿ 108х6
труба сталева Ǿ 89х5
труба сталева Ǿ 83х3,5
труба сталева Ǿ 60х3,5
труба сталева Ǿ 38х3
труба сталева Ø32х3,5 

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-
вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо 
забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою ,  Код   

торги відмінені відповідно до 
частини 1 статті 30 Закону 

Власні кошти
5 855 787,70 (п'ять мільйонів 

вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот 
вісімдесят сім гривен 70 коп.)

відкриті торги лютий 2016

ч.3 ст. 2  ЗУ "Про особливості 
здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 
діяльності" №4851-VI від 24 
травня 2012 року, ст. 20 ЗУ 
"Про здійснення державних 

закупівель" (зі змінами)

3

8
забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою ,  Код   
ДК 016-2010 - 63.11.1 (ДК 021:2015-72310000-1-Послуги з обробки даних) 
(Послуги на автоматизований облік наданих замовником послуг та 
обробки платежів споживачів  з централізованого опалення та 
централізованного гарячого водопостачання)

Власні кошти 6 000 000, 00 (шість мільйонів 00 
коп) відкриті торги лютий 2016

частини 1 статті 30 Закону 
України № 1197-VII від 

10.04.2014р. : подано для участі 
менше двох пропозицій 

конкурсних торгів.                                         

9

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-
вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо 
забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою ,  Код   
ДК 016-2010 - 63.11.1 (ДК 021:2015-72310000-1-Послуги з обробки даних) 
(Послуги на автоматизований облік наданих замовником послуг та 
обробки платежів споживачів  з централізованого опалення та 
централізованного гарячого водопостачання)

Власні кошти 6 000 000, 00 (шість мільйонів 00 
коп) відкриті торги березень 

2016

відповідно до пункту 4  част. 2   
ст. 39 Закону України № 1197-

VII від 10.04.2014р.: якщо 
замовником було двічі 

відмінено процедуру закупівлі 
через відсутність достатньої 

кількості учасників

Голова комітету з конкурсних торгів                     ______________    В. М. Поштенко
                                                                                                                   (підпис)                  (ініціали та прізвище)   

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від   30.03.2016р.  №20

                                                                                                                   (підпис)                  (ініціали та прізвище)   

                                            М. П. 
Секретар  комітету з конкурсних торгів           ____________________       В. П. Янчик
                                                                                                                   (підпис)                         (ініціали та прізвище)            
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