
ДК 021:2015 код 09320000-8 «Пара, гаряча 
вода та пов’язана продукція»(Виробництво, 
транспортування, постачання теплової 
енергії для опалення) 
Замовник-КЗ"Чернігівський ліцей"ЧОР, код ЄДРПОУ 05266346,місцезнаходження-

14021,м.Чернігів,вул.Тероборони,50,категорія замовника-п.3 ч.1 ст.2 ЗУ "Про публічні 

закупівлі"Закупівля здійснюється відповідно до пп.5 п.13 Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 

року № 1178 Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії 

правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 

скасування (відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально 

підтверджена замовником) 
ЗАКУПІВЕЛЬНИК (ПРОВОДИТЬ ЗАКУПІВЛЮ) 

Найменування замовника КЗ "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради 

Код в ЄДРПОУ / ІПН 05266346 

ОГОЛОШЕНО ТЕНДЕР 
ЗАМОВНИК (ПУБЛІКУЄ ПЛАН) 

Найменування замовника КЗ "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради 

Код в ЄДРПОУ / ІПН 05266346 

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗАКУПІВЛІ 

Очікувана вартість 2`896`949.66 Гривня 

Код ДК 021-2015 (CPV) 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

Код КЕКВ 2271 - Оплата теплопостачання 

Рік 2023 

Орієнтовний початок проведення процедури Січень, 2023 

Тип процедури Закупівля без використання електронної системи 

Специфікація плану 

Конкретна назва предмета закупівлі ДК 021:2015 код 09320000-8 «Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція»(Виробництво, транспортування, 

постачання теплової енергії для опалення) 

Класифікація за ДК 021:2015 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

https://www.dzo.com.ua/companies/25888


Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи 

надання послуг 

864.3328 гігакалорія 

Кінцевий строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 

31.12.2023 

ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ 

Тип джерела фінансування Місцевий бюджет 

Опис 

 

Сума 2896949.66 Гривня 

ДОЛУЧЕНІ ДОКУМЕНТИ 

  довідка з амку.pdf  

  sign.p7s 

ОГОЛОШЕННЯ В ЦБД 

ID c129d337dffd421aafd47dd052b8655f 

Ідентифікатор плану UA-P-2023-01-31-004331-a 

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-02-01-000999-a  

Дата останнього оновлення 01.02.2023 09:13 
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