
 

Додаток № 1 

до протоколу тендерного комітету 

 від 24.06.2020 року  № 15 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗМІНИ) 

на 2020  рік 

 

1. Найменування замовника: Зміївський професійний енергетичний ліцей  

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02547895 

 

Конкретна назва предмета 

Коди відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) за ДК 021:2015 
 

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або очікувана 

вартість предмета 

закупівлі 

 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки  

Бланки документів про 

загальну середню 

освіту(свідоцтва) 

22450000-9 Друкована продукція з 
елементами захисту

 

Додаток № 1 

до протоколу тендерного комітету 

 від 19.05.2020 року  № 12 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗМІНИ) 

на 2020  рік 

 

1. Найменування замовника: Зміївський професійний енергетичний ліцей  

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02547895 

 

Конкретна назва предмета 

Коди відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) за ДК 021:2015 
 

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або очікувана 

вартість предмета 

закупівлі 

 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки  

Навчання спеціалістів з питань 

здійснення публічних 

закупівель  

80510000-2Послуги з професійної 

підготовки спеціалістів 
2240 2000,00 

Звіт  про укладений 

договір 
травень  

 

 

Голова тендерного комітету _______________  Ольга ЄЛЬЦОВА 

 

Секретар тендерного комітету _______________  Наталія БИКОВА 

 

 

2210 318,24 
Без використання 

ЕСЗ 
червень   

Бланки документів про 

професійно-технічну освіту  

22450000-9 Друкована продукція з 

елементами захисту

 

Додаток № 1 

до протоколу тендерного комітету 

 від 19.05.2020 року  № 12 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗМІНИ) 

на 2020  рік 

 

1. Найменування замовника: Зміївський професійний енергетичний ліцей  

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02547895 

 

Конкретна назва предмета 

Коди відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) за ДК 021:2015 
 

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або очікувана 

вартість предмета 

закупівлі 

 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки  

Навчання спеціалістів з питань 

здійснення публічних 

закупівель  

80510000-2Послуги з професійної 

підготовки спеціалістів 
2240 2000,00 

Звіт  про укладений 

договір 
травень  

 

 

Голова тендерного комітету _______________  Ольга ЄЛЬЦОВА 

 

Секретар тендерного комітету _______________  Наталія БИКОВА 

 

 

2210 810,00 
Без використання 

ЕСЗ 
червень   

Послуги в сфері інформатизації 

для замовлення документів про 

освіту 

72310000-1 Послуги з обробки даних 2240 2142,00 
Без використання 

ЕСЗ 
червень   

Послуги  щодо заповнення 
бланків документів про 

професійно-технічну освіту  

72310000-1 Послуги з обробки даних 2240 3150,00 
Без використання 

ЕСЗ 
червень   

 

 

Голова тендерного комітету _______________  Ольга ЄЛЬЦОВА 

 

Секретар тендерного комітету _______________  Наталія БИКОВА 

 


