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
№
з/п

Предмет закупівель

1

Коди відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)
2

Код згідно
КЕКВ

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

Примітки

3

4

5

6

7

159

Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт КЗ "НВО
"Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр
позашкільного виховання", вул. Короленка, 46"

за ДК 021:2015 –
45453000-7
"Капітальний ремонт
та реставрація"

3132

485 078.40 грн.
(Чотириста вісімдесят
п'ять тисяч сімдесят
вісім грн. 40 коп.)

Звіт про
укладений
договір

Жовтень
2017

Рішенням № 1045
від 20.07.2017 року
Кіровоградської
міської ради
виділено додаткові
кошти на даний
об'єкт. Загальна сума
по об'єкту складає
760 977.60 грн.
(Сімсот шістдесят
тисяч дев'яносто
сімдесят сім грн. 60
коп.)

160

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний
ремонт харчоблоку стаціонару № 2 КЗ "Центральна міська лікарня м.
Кіровоград" вул. Дворцов, 45/35"

за ДК 021:2015 –
71300000-1
"Інженерні послуги"

3132

200 000.00 грн.
(Двісті тисяч грн.)

Звіт про
укладений
договір

Жовтень
2017

161

Будівельно-монтажні роботи по об'єкут "Капітальний ремонт приміщення
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Ленінського району м. Кіровограда, вул. Кропивницького, 106"

за ДК 021:2015 –
45453000-7
"Капітальний ремонт
та реставрація"

3132

476 600.40 грн
(Чотириста
сімдесят шість тисяч
шістсот грн. 40 коп)

Звіт про
укладений
договір

Жовтень
2017

Рішенням № 1045
від 20.07.2017 року
Кіровоградської
міської ради
виділено додаткові
кошти на даний
об'єкт. Загальна сума
по об'єкту складає
768 504.00 грн.
(Сімсот шістдесят
вісім тисяч п'ятсот
чотири грн.)

№

Предмет закупівель

з/п

Коди відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

162

Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт проїжджої
частини провулку Новгородського 1-го, м. Кропивницький"

за ДК 021:2015 –
45453000-7
"Капітальний ремонт
та реставрація"

163

Додаткові будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Реставрація будівлі ЗОШ ІІІІ ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64"

за ДК 021:2015 –
45453000-7
"Капітальний ремонт
та реставрація"

Код згідно
КЕКВ

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

3132

3132

820 000.00 грн.
(Вісімсот
двадцять тисяч грн.)

382 262.50 грн.
(Триста вісімдесят дві
тисячі двісті шістдесят
дві грн. 50 коп.)

Звіт про
укладений
договір

Жовтень
2017

Переговорна
процедура

Жовтень
2017

Затверджений рішенням тендерного комітету, протокол від 12.10.17 № 102-17
Голова тендерного комітету - начальник спецбюджетного відідлу УКБ міської ради
Секретар тенедерного комітету

підпис
підпис

С.Сурнін
С.Хоменко

Примітки

№
з/п

Предмет закупівель

Коди відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

Код згідно
КЕКВ

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

Примітки

