
Зміни до річного плану закупівель на 2018 рік

Жовтень - листопад 2018рік

Ввести додатково до плану закупівель 
(консолідована заявка)

№
з/п Предмет закупівлі Джерело

фінансування

Очікува
на 

вартість 
тис.грн 3

пдв

Процедура
закупівлі

Початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітка

1. Послуги 3 
експертно- 
оціночних послуг 
(відділ головного 
бухгалтера)

кошти
підприємства 240,0 спрощена жовтень 

2018р

Вимога 
акціонера 
лист від 
20.07.18

2. Послуги 3 
проведення 
фінансового аудиту

кошти
підприємства 240,0 спрощена жовтень 

2018р

Вимога 
акціонера 
лист від 
20.07.18

Товарні позиції ( тис, грн з ПЛВ І
1) Було - товарна позиція №23 плану ВЗК (комплектуючи електрообладнання до тепловозів

ЧМЕЗ) - 2 750,0 (за процедурою ЗЦП)
Стало - 2 510,1 (за процедурою ЗЦП)
Стало - 239,9 (за спрощеною процедурою)

2) Було - товарна позиція №5 плану ЕМВ (електрична шахтна цементаційна піч СЦІПМ) -
860,0 (за процедурою ЗЦП)

Стало - лампи освітлення -73,6 (за спрощеною процедурою)
Стало - електрична шахтна цементаційна піч СЦІПМ - 663,7 (за процедурою ЗЦП)
Стало - світильникі енергозберігаючи світодіодні СЭС 18-180 - 122,7 (за спрощеною 

процедурою)
3) Було - товарна позиція №112 плану ВЗК (секції охолодження т-зу ЧМЕЗ) -  4 752,0 (за

процедурою ЗЦП)
Стало - секції охолодження т-зу ЧМЕЗ - 236,9 (за спрощеною процедурою)
Стало - секції охолодження т-зу ЧМЕЗ - 4 515,1 (за процедурою ЗЦП)

4) Було - товарна позиція №98 (розетки ударні, балочки центруючи ЧМЕЗ,ТЕ116 -  651,5 (за
процедурою ЗЦП)

Стало - розетки ударні, балочки центруючи ЧМЕЗ, ТЕ116 - 412,4 (за процедурою ЗЦП) 
Стало - розетки ударні, балочки центруючи ЧМЕЗ, ТЕ116 - 239,1 (за спрощеною 

процедурою)
5) Було - позиція плану відділу головного технолога оперативний договір (розмноження

документації ПКТБ м.Полтава) - 100,0 (за спрощеною процедурою)
Було - атестація зварників - 100,0 (за спрощеною процедурою)
Стало - оперативний договір (розмноження документації ПКТБРЛ м.Полтава) - 60,0 (за 

спрощеною, процедурою)
Стало - атестація зварників - 140,0 (за спрощеною процедурою)

6) Було - позиція плану відділу головного технолога оперативний договір - 60,0(за
спрощеною процедурою)

Було - товарна позиція технічний аудит ПАТ «Укрзалізниця» філії НДКТІ ЗТ- 30,0 (за



спрощеною процедурою)
Стало - товарна позиція відділу головного технолога оперативний договір - 30,0 (за 

спрощеною процедурою)
Стало - товарна позиція відділу головного технолога обстеження виробництва - 60,0 (за 

спрощеною процедурою)

Начальник ВОЗ Л.І.Полюлях


