
Річний план закупівель на 2016 рік (із змінами) 
Харківський апеляційний адміністративний суд, 34331173 

(найменування замовника,код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний початок 
проведення 

процедури закупівлі Примітка 
1 2 3 4 5 6 

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

(пара,гаряча вода та пов'язана продукція, 
код ДК 021:2015 - 09320000-8; 

постачання теплової енергії) (код ДК 016:2010 - 35.30.12.-00.00) 

2271 

1 028 900,00 грн. 
(один мільйон двадцять 

вісім тисяч дев'ятсот 
грн. 00 коп.) 

з урахуванням ПДВ 

Переговорна 
процедура 
закупівлі Січень 2016 року Головний розпорядник коштів -

Державна судова адміністрація України 

Код ДК 016:2010-35.12.1 
Передавання електричної енергії (розподіл електричної енергії та супутні 

послуги, 
код ДК 021:2015 -65300000-6; 

послуги з постачання електричної енергії) 
(Код ДК 016:2010- 35.12.10-00.00) 

2273 

492 500,00 грн. 
(чотриста дев'яносто дві 

тисячі п'ятсот грн.00 
коп.) 

з урахуванням ПДВ 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Січень 2016 року 
Головний розпорядник коштів -
Державна судова адміністрація України 

Код ДК 016:2010- 53.10.1 
Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних 

послуг (поштові послуги, код ДК 021:2015 - 641ЮООЙ-О; послуги з 
приймання та пересилання письмової кореспонденції, підтвердженням 
оплати яких є відбиток державного знака, нанесеного маркувальною 

машиною) 
(Код ДК 016:2010 - 53.10.12-00.00) 

2240 

600 000,00 грн. 
(шістсот тисяч грн. 00 

коп.) 
з урахуванням ПДВ 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Лютий 2016 року Головний розпорядник коштів -
Державна судова адміністрація України 

Код ДК 016:2010-26.20.1 
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (комп'ютерне 

обладнання та приладдя, 
код ДК 021:2015 -30200000-1; 

сканери, клавіатури, маніпулятори "миша",сервер,персональні 
комп'ютери) 

2210,3110 
327 200,00 грн. 

(триста двадцять сім 
тисяч двісті грн. 00 коп.) 

з урахуванням ПДВ 

Запит цінових 
пропозицій Червень 2016 року 

Головний розпорядник коштів -
Державна судова адміністрація України; 
КЕКВ 2210-42 200,00 грн.; 
КЕКВ 3110-285 000,00 грн. 

Код ДК 016:2010-26.20.1 
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 

(комп'ютерне обладнання та приладдя, 
код ДК 021:2015 -30200000-1; 

сканери, клавіатури, маніпулятори "миша",сервер,персональні 
комп"ютери) 

2210,3110 
327 200,00 грн. 

(триста двадцять сім 
тисяч двісті грн. 00 коп.) 

з урахуванням ПДВ 

Запит цінових 
пропозицій Липень 2016 року 

1 оловний розпорядник коштів -
Державна судова адміністрація України; 
КЕКВ 2210-42 200,00 грн.; 
КЕКВ 3110-285 000,00 грн.; 
відмінені на підставі ч.І ст.ЗО Закону 
України "Про здійснення державних 
закупівель", так як було відхилено всі 
пропозиції. 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

С .В .Островерх 
(ініціали та прізвище) 

К.О.Іноземцева 
(ініціали та прізвище) 


