ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
22.03.2016 № 490

ДОПОВНЕННЯ ДО ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
закупівель на 2017 рік
Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради, код за ЄДРПОУ 23227605
№

Коди відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

Предмет закупівель

з/п

1

2

Код згідно
КЕКВ

Орієнтовний
Розмір бюджетного
початок
призанчення за кошторисом
Процедура закупвлі проведення
(для
або очікувана вартість
процедури
бюджетних предмета закупівлі, грн, з ПДВ.
закупівлі
коштів)
3

4

5

6

56

Виконання авторського нагляду за будівництвом об'єкту "Реставрація будівлі
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64"

за ДК 021:2015 –
71247000-1 Нагляд за
будівельними роботами

3142

4 260,00 грн.
(Чотири тисячі двісті
шістдесят грн.)

Не
застосовується

Квітень
2017

57

Виконання авторського нагляду за будівництвом об'єкту "Капітальний ремонт
приміщення територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Ленінського району м. Кіровограда,
вул. Кропивницького, 106"

за ДК 021:2015 –
71247000-1 Нагляд за
будівельними роботами

3132

1 860,00 грн.
(Одна тисяча вісімсот
шістдесят грн.)

Не
застосовується

Квітень
2017

58

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний
ремонт будівлі КЗ "НВО № 32 "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів, позашкільний центр "Школа мистецтв", вул. Курортна, 1"

за ДК 021:2015 –
71300000-1 Інженерні
послуги

3132

22 000,00 грн
(Двадцять дві тисячі
грн.)

Не
застосовується

Квітень
2017

59

Виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва
"Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІ ступенів № 12, вул. Павла Луньова (50 років
Радянській Армії), 14"

за ДК 021:2015 –
71319000-7 Експертні
послуги

3132

1 231,20 грн.
(Одна тисяча двісті
тридцять одна грн.
20 коп.)

Не
застосовується

Квітень
2017

60

Виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва
"Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського
(Колгоспної) між вулицями Київською та Братиславською"

за ДК 021:2015 –
71319000-7 Експертні
послуги

3132

22 146,00 грн.
(Двадцять дві тисячі
сто сорок шість грн.)

Не
застосовується

Квітень
2017

Затверджений рішенням тендерного комітету, протокол від 18.04.17 № 37-17
Голова тендерного комітету - начальник спецбюджетного відідлу УКБ міської ради
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