ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №3 м.ЧЕРНІВЦІ
ПРОТОКОЛ №5
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ
м.Чернівці

01 липня 2020 року

Про внесення змін до Річного плану закупівель на 2020 рік
Керуючись статтями 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон), Положенням про Уповноважену особу, відповідальну за організацію та
проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель у Вищому професійному
училищі №3 м.Чернівці, затвердженим наказом від 13.04.2020р. №75, необхідно
забезпечити планування закупівель у межах визначених потреб замовника.
Планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі
товарів, робіт і послу, заплановані закупівлі включаються до річного плану
закупівель (далі - річний план), річний план та зміни до нього безоплатно
оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти
робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього, закупівля
здійснюється відповідно до річного плану.
Виникла потреба у закупівлях,а саме:
- Утилізація/видалення та поводження зі сміттям (ТзОВ «Альтфатер Чернівці»);
- Послуги з ремонту і технічного обслуговування котлів (МІДІ Енергія-3);
- Журнали (ОКП «Буковинська книга);
- Вогнегасники (ФОП Сироїжко В.С.);
- Послуги з технічного випробування, аналізу, консультування (ПП Грушка Г.П).
Зважаючи на викладене вище та з метою забезпечення потреб замовника у
закупівлі товарів, робіт і послуг та пов’язаного з цим планування закупівель,
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА:
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до річного плану закупівель на 2020 рік, доповнивши його
предметом закупівлі за:
- ДК 021:2015: 90510000-5 - Утилізація/видалення та поводження зі сміттям
(ТзОВ «Альтфатер Чернівці») КЕКВ 2275- 1077,72 грн.;
- ДК 021:2015: 50531100-7 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування
котлів (МІДІ Енергія-3) КЕКВ 2240 - 9512,62 грн.;
- ДК 021:2015:22213000-6 Журнали (ОКП «Буковинська книга) КЕКВ 2210 3300.00 грн.;
- ДК 021:2015:3511300-8 Вогнегасники(ФОП Сироїжко В.С.) КЕКВ 2210 1520.00 грн.;
- ДК 021:2015: 71600000-4 Технічне обслуговування кран-комплектів
(ПП Грушка Г.П). КЕКВ 2240 - 500,00 грн.

вид закупівлі: звіт про укладений договір (без використання електронної
системи закупівель);
орієнтований початок проведення: липень - серпень 2020 року.
(Зміни до плану додаються - Додаток 7 до річного плану закупівель).
2. Оприлюднити відповідну інформацію в електронній системі закупівель у
порядку, передбаченому згідно зі ст.4 Закону України «Про публічні
закупівлі».

Уповноважена особа

Л.В.Рашківська

