ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09 2014 N»1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (із змінами)
Власівська селищна рала м.Світловодськ Кіровоградської області.

04366465

(найменування замовника код за ЄДРПОУ)

КодКЕКВ
Предмет закупівлі

1
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(централізоване постачання теплової енергії"), код ДК
016:2010 - 35.30.1

(ДЛЯ

бюджетних
коштів)
2

2271

Енергія електрична (електрична енергія, послуги з її
постачання), код ДК 016:2010- 35.11.1, в т.ч..
2273

ЛОТІ:
Енергія електрична (елекірична енергій, послуги 3 її
постачання) (вулиці Березова. Будівельна. Гамалії. Героїв
Дніпра. Груиювського, Долинська. Заводська. Зелена,
Енергетична. Калинова. Колгоспна. Космонавтів,
Котельникова, Кременчуцька. Молодіжна. Незалежності,
Жовтнева. Першотравнева. Піщана. Перемоги,
Полтавська, Приморська. Сергія Даниленко, Труда.
Чкалова, Чумацька, Шевченко, провулки Новий. Робочий
в емт Власівкаї. код ДК 016:2010 - 35.11.1
ЛОТ 2:
Енергія електрична (електрична енергія, послуги з ЇЇ
постачання) (вулиці Висоцького, Дніпровська, Ентузіастів,
Лівобережна. Лісна, Молодіжна, Паркова, Сонячна,
Східна. Труда. Центральна в емт Власівка), код ДК
016:2010 - 3511.1

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

3
4
переговорна
1338535,00 (один мільйон триста
тридцять вісім тисяч п'ятсот тридцять процедура
п'ять) грн., в т.ч. ПДВ 223089,17 (двісті закупівлі
двадцять три тисячі вісімдесят
дев'ять) грн. 17 коп.
357406.00 (триста п'ятдесят сім тисяч переговорна
чотириста шість) грн., в т.ч.ПДВ
процедура
59567.67 (п'ятдесят дев'ять ТИСЯЧ
закупівлі
п'ятсот шістдесят сім) грн 67 коп.

61272,00 (шістдесят одна іисяча
двісті сімдесят дві) грн.. в т.ч. ПДВ
10212.00 (десять тисяч двісті
дванадцять) грн. 00 коп.

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівпі
5
січень 2015
року

січень 2015
року

6

Головний розпорядник
бюджетних коштів:
Власівська селищна
рада; п.2ч.2ст.39
Закону
Голосний розпорядник
бюджетних коштів:
Влаавська селищна
рада: п 2 ч.2 ст 39
Закону

переговорна
процедура
закупівлі

січень 2015
року

Головний розпорядник
бюджетних коштів:
Влаооська селищна
рада; п 2 ч.2 ст 39
Закону

296134.00 (двісті дев'яносто шість
переговорна
тисяч сто тридцять чотири) грн., в т.ч. процедура
ПДВ 49355,67 (сорок дсв^ятьтисяч
закупівпі
триста п'ятдесят п'ят^го^.
и^Т^

ачень 2015
року

Головний розпорядник
бюджетних коштів:
Власівська сепищна
рада; п.2 ч.2 ст.39
Закону

2273

2273

Примітки

№

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.01.2015 № 2/15.
Голова комітету з конкурсних торгів

В. І Кравченко
(ініцали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів

Л.І.Чернігова
( м м а ї м та прізвище)

