
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі

Процедура закупівлі Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

382 500,00 грн.

(триста вісімдесят дві тисячі 

п’ятсот гривень 00 коп.) (з ПДВ)

в т.ч.

382 500,00 грн.

(триста вісімдесят дві тисячі 

п’ятсот гривень 00 коп.) (з ПДВ)

426 250,00 грн.

(чотириста двадцять шість 

тисяч двісті п’ятдесят  гривень 

00 коп.) (з ПДВ)

в т.ч.

426 250,00 грн.

(чотириста двадцять шість тисяч 

двісті п’ятдесят  гривень 00 коп.) 

(з ПДВ)

432 830,00 грн.

(чотириста тридцять дві тисячі 

вісімсот тридцять гривень 00 

коп.) (з ПДВ)

в т.ч.

419 670,00 грн.

(чотириста девʼятнадцять тисяч 

шістсот сімдесят гривень 00 коп.) 

(з ПДВ)

13 160,00 грн.

(тринадцять тисяч сто шістдесят 

гривень 00 коп.) (з ПДВ)

400 000,00 грн.

(чотириста тисяч гривень 00 

коп.) (з ПДВ)

в т.ч.

400 000,00 грн.

(чотириста тисяч гривень 00 коп.) 

(з ПДВ)

Код 05.10.1 — Вугілля кам’яне 2275 відкриті торги лютий 2015 року

Головний розпорядник 

— Павлоградська 

районна державна 

адміністрація

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України 15.09.2014  № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

Павлоградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, 37735655

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Код 06.20.1 — Газ природний, скраплений 

або в газоподібному стані
2274

переговорна 

процедура закупівлі
січень 2015 року

Головний розпорядник 

— Павлоградська 

районна державна 

адміністрація

код 05.10.10-00.00 Вугілля кам’яне 2275 відкриті торги лютий 2015 року

Головний розпорядник — 

Павлоградська районна 

державна адміністрація

Код 19.20.2 — Паливо рідинне та газ; оливи 

мастильні
2210 відкриті торги лютий 2015 року

Головний розпорядник 

— Павлоградська 

районна державна 

адміністрація

код 06.20.10-00.00— Газ природний, 

скраплений або в газоподібному стані
2274

переговорна 

процедура закупівлі
січень 2015 року

Головний розпорядник — 

Павлоградська районна 

державна адміністрація

 Лот 2 код  19.20.29-00.00— Оливи мінеральні 

мастильні; важкі дистиляти, н.в.і.у.
2210 відкриті торги лютий 2015 року

Головний розпорядник — 

Павлоградська районна 

державна адміністрація

 Лот 1 код 19.20.21-00.00 — Бензин моторний 

(газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А-

92)

2210 відкриті торги лютий 2015 року

Головний розпорядник — 

Павлоградська районна 

державна адміністрація

код 26.60.12-30.00 —Електрокардіографи 

(Програмний діагностичний комплекс UNET 

або еквівалент, електрокардіографи “ЮКАРД 

100”- клієнт або еквівалент)

3110 відкриті торги лютий 2015 року

Головний розпорядник — 

Павлоградська районна 

державна адміністрація

Код 26.60.1 — Устатковання радіологічне, 

електромедичне та електротерапевтичне 

устатковання

3110 відкриті торги лютий 2015 року

Головний розпорядник 

— Павлоградська 

районна державна 

адміністрація
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312 672,00 грн.

(триста дванадцять тисяч 

шістсот сімдесят дві гривні 00 

коп.) (з ПДВ)

в т.ч.

81 540,00 грн.

вісімдесят одна тисяча пʼятсот 

сорок гривень 00 коп.) (з ПДВ)

231 132,00 грн.

(двісті тридцять одна тисяча сто 

тридцять дві гривні 00 коп.) (з 

ПДВ)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.01.2015 р. № 1 .

Заступник голови комітету з конкурсних торгів                                    В.Г. Сачко                  

(підпис) (ініціали та прізвище)
М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів                                    О.В. Буянова              

(підпис) (ініціали та прізвище)

Всього
1 954 252,00 грн.

(один мільйон девʼятсот пʼятдесят чотири тисячі двісті п’ятдесят дві гривні 00 коп.)

Код 35.11.1 — Енергія електрична 2273
переговорна 

процедура закупівлі
січень 2015 року

Головний розпорядник 

— Павлоградська 

районна державна 

адміністрація

Лот 1 код 35.11.10-00.00 — Енергія електрична 

(енергія електрична для будівлі м. Павлоград, 

вул. Плеханова,9)

2273
переговорна 

процедура закупівлі
січень 2015 року

Головний розпорядник — 

Павлоградська районна 

державна адміністрація

Лот 2 код 35.11.10-00.00 — Енергія електрична 

(енергія електрична для структурних 

підрозділів Павлоградського районного центру 

первинної медико-санітарної допомоги)

2273
переговорна 

процедура закупівлі
січень 2015 року

Головний розпорядник — 

Павлоградська районна 

державна адміністрація
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Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі

Процедура закупівлі Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
100 000,00 грн.

(сто тисяч гривень 00 коп.) (з 

ПДВ)

в т.ч.

-400 000,00 грн.

(чотириста тисяч гривень 00 коп.) 

(з ПДВ)

500 000,00 грн.

(пʼятсот тисяч гривень 00 коп.) (з 

ПДВ)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.04.2015 р. № 22 .

Голова комітету з конкурсних торгів                                    Т.Г.Стрельцова

(підпис) (ініціали та прізвище)
М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів                                    О.В. Буянова              

(підпис) (ініціали та прізвище)

Код 26.60.1 — Устатковання радіологічне, 

електромедичне та електротерапевтичне 

устатковання

3110 відкриті торги
Квітень -червень 

2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України 15.09.2014  № 1106

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

Павлоградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, 37735655

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Всього
100 000,00 грн.

(сто тисяч гривень 00 коп.)

код 26.60.12-30.00 —Електрокардіографи 

(Програмний діагностичний комплекс UNET 

або еквівалент, електрокардіографи “ЮКАРД 

100”- клієнт або еквівалент)

3110 відкриті торги лютий 2015 року

код 26.60.12-30.00 —Електрокардіографи  

(Телеметричний кардіологічний комплекс у 

складі центральної станції та 8 

електрокардіографів)

3110 відкриті торги
Квітень -червень 2015 

року

200,0 тис.грн. - бюджет 

розвитку, 100,0 бюджет 

розвитку за рахунок 

субвенції, 200,0 тис.грн. - 

спеціальний фонд (власні 

надходження бюджетних 

установ)
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Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі

Процедура закупівлі Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

-5 420,00 грн.

(Пʼять тисяч чотириста двадцять 

гривень 00 коп.) (з ПДВ)

в т.ч.

-150,00 грн.

(Сто пʼятдесят гривень 00 коп.) (з 

ПДВ)

-5 270,00 грн.

(Пʼять тисяч двісті сімдесят 

гривень 00 коп.) (з ПДВ)

Затверджені рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.04.2015 р. № 19 .

Заступник голови комітету з конкурсних торгів                                    В.Г. Сачко                  

(підпис) (ініціали та прізвище)
М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів                                    О.В. Буянова              

(підпис) (ініціали та прізвище)

Код 19.20.2 — Паливо рідинне та газ; оливи 

мастильні
2210 відкриті торги

квітень-червень 2015 

року

загальна сума із змінами 

427410,00 грн

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України 15.09.2014  № 1106

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

Павлоградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, 37735655

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Всього
-5 420,00 грн.

(пʼять тисяч чотириста двадцять гривень 00 коп.)

 Лот 1 код 19.20.21-00.00 — Бензин моторний 

(газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А-

92)

2210 відкриті торги
квітень-червень 2015 

року

загальна сума із змінами 

419520,00 грн

 Лот 2 код  19.20.29-00.00— Оливи мінеральні 

мастильні; важкі дистиляти, н.в.і.у. (оливи 

мінеральні мастильні)

2210 відкриті торги
квітень-червень 2015 

року

загальна сума із змінами 

7890,00 грн
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