
 
Р І Ч Н И Й   П Л А Н  З А К У П І В Е Л Ь 

очікуваний обсяг споживання  
на 2014 рік   

 
по Комунальному закладу  «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»  

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36421504)  
 

 
Предмет 
закупівлі 

Код 
КЕКВ 
(для 

бюдже
тних 
коштів

) 

Джерело 
фінансува

ння 

Очікувана 
вартість 
пердмета 
купівлі 

Процеду
ра 

зкупівлі 

Орієнтовн
ий 

початок 
проведенн

я 
процедури 
закупівлі 

Особи, яких 
планується залучити 

до підготовки 
тендерної 

документації (запиту 
цінових котирувань) 

Примітки, код 
класифікатора 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Пара та 
гаряча 
вода; 

постачання 
пари та 
гарячої 
води 

2272  Місцев
ий 

бюджет 

 1 688 250,30
грн. (один 
мільйон 
шістсот 

вісімдесят 
вісім тисяч 

двісті 
п’ятдесят 
гривень 
тридцять 
копійок) в 
тому числі 

ПДВ 
281 375,05 
грн. (двісті 
вісімдесят 
одна тисяча 

триста 
сімдесят 
п’ять 

гривень  
п’ять 

копійок)  

Закупів
ля в 

одного 
учасни

ка 

Листопа
д 2013р. 

 Голова комітету 
з конкурсних 
торгів - 
заступник 
головного лікаря 
з медичної 
частини  
Чавикіна О.Є;  

 Секретар 
комітету з 
конкурсних 
торгів –  
начальник 
планово-
економічного 
відділу Цатурян 
Р.О. 
Члени комітету з 
конкурсних 
торгів: 
юрисконсульт 
Кахнова А.В.; 
заступник 
головного 
бухгалтера 
Петрова І.А.; 
економіст з 
фінансової 
роботи 
Литвиненко О.І. 

35.30.1 
Процедура 
закупівлі в 
одного 
учасника 
застосовуєтьс
я згідно 
частини 2 п. 2 
ст.39 закону 
України «Про 
здійснення 
державних 
закупівель» 
«відсутності 
конкуренції 
(у тому числі 
з технічних 
причин) на 
товари 
роботи чи 
послуги, які 
можуть бути 
поставлені, 
виконані чи 
надані тільки 
певним 
постачальник
ом 
(виконавцем) 
за відсутності 
при цьому 
альтернативи
» 

Енергія 
електрична

   

2273 Місцев
ий 
бюджет 

250 800,00  
грн. (двісті 
п’ятдесят 
тисяч 

вісімсот 

Закупів
ля в 

одного 
учасни

ка 

Листопа
д  2013р. 

 Голова комітету 
з конкурсних 
торгів - 
заступник 
головного лікаря 

35.11.1 
Процедура 
закупівлі в 
одного 
учасника 



гривень 
нуль 

копійок) в 
тому числі 

ПДВ 
41 800,00 
грн. (сорок 
одна тисяча 
вісімсот 
гривень 
нуль 

копійок) 

з медичної 
частини  
Чавикіна О.Є;  

 Секретар 
комітету з 
конкурсних 
торгів –  
начальник 
планово-
економічного 
відділу Цатурян 
Р.О. 
Члени комітету з 
конкурсних 
торгів: 
юрисконсульт 
Кахнова А.В.; 
заступник 
головного 
бухгалтера 
Петрова І.А.; 
економіст з 
фінансової 
роботи 
Литвиненко О.І. 

застосовуєтьс
я згідно 
частини 2 п. 2 
ст.39 закону 
України «Про 
здійснення 
державних 
закупівель» 
«відсутності 
конкуренції 
(у тому числі 
з технічних 
причин) на 
товари 
роботи чи 
послуги, які 
можуть бути 
поставлені, 
виконані чи 
надані тільки 
певним 
постачальник
ом 
(виконавцем) 
за відсутності 
при цьому 
альтернативи
» 

 
 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12 листопада 2013 р. № 10/13 

 
Голова комітету з конкурсних торгів            ________________          Чавикіна О.Є. 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів         ________________         Цатурян Р.О. 
 
 


