
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  
(за очікуваною вартістю) 

на 2014 рік 
__________Власівської  селищної ради м.Світловодська Кіровоградської області,  04366465__________ 

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  

Предмет закупівлі 

Код 
КЕКВ  
(для 
бюд-
жет-
них 
кош-
тів) 

Джерело 
фінансу-

вання 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Підрозділ(и) 
(особа(и)), яких 

планується 
залучити до 
підготовки  

документації 
конкурсних торгів 
(запиту цінових 

пропозицій, 
кваліфікаційної 
документації) 

Примітки 

1  2  3 4  5 6  7  8 
Послуги з постачання пари та гарячої води 
(послуги централізованого постачання теплової 
енергії) 

2271 селищний 
бюджет 

784400,00 (сімсот вісімдесят 
чотири тисячі чотириста) 

грн., в т.ч. ПДВ: 130733,33 
(сто тридцять тисяч сімсот 
тридцять три) грн. 33 коп. 

закупівля у 
одного 

учасника 

січень  
2014 року 

планово-
економічний 

відділ, 
юрисконсульт 

п.2 ч.2 ст.39 
Закону   

ЛОТ 1: Послуги щодо передавання 
електричної енергії (послуги щодо постачання 
електричної енергії) (вулиці Березова, 
Будівельна, Гамалії, Героїв Дніпра, Грушевського, 
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 смт.Власівка) 

2273 селищний 
бюджет 

19700,00 (дев’ятнадцять 
тисяч сімсот) грн., в т.ч. ПДВ: 

3283,33 (три тисячі двісті 
вісімдесят три) грн.33 коп. 

закупівля у 
одного 

учасника 

січень  
2014 року 

планово-
економічний 

відділ, 
юрисконсульт 

п.2 ч.2 ст.39 
Закону   

ЛОТ 2: Послуги щодо передавання 
електричної енергії (послуги щодо постачання 
електричної енергії) (вулиці Висоцького, 
Дніпровська, Ентузіастів, Лівобережна, Лісна, 
Молодіжна, Паркова, Сонячна, Східна, Труда, 
Центральна в смт Власівка) 

2273 селищний 
бюджет 

203300,00 (двісті три тисячі 
триста) грн., в т.ч. ПДВ: 
33883,33 (тридцять три 

тисячі вісімсот вісімдесят 
три) грн. 33 коп. 

закупівля у 
одного 

учасника 

січень  
2014 року 

планово-
економічний 

відділ, 
юрисконсульт 

п.2 ч.2 ст.39 
Закону   

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08 січня 2014 року № 1. 

Голова комітету з конкурсних торгів    Кравченко В.І.   ___________________             Секретар комітету з конкурсних торгів Чернігова Л.І.   ____________________ 

 М. П.                                                    (прізвище, ініціали)     (підпис)                                                                                                  (прізвище, ініціали)           (підпис)      


