
№               
з/п

Предмет закупівель
Коди відповідних 

класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

КЕКВ                                   
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі, грн.

Поцедура закупвлі

Очікуваний 
строк 

здійснення 
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6

90 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний 
ремонт   будівлі КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей - фізико-математична школа - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 - центр дитячої та юнацької творчості 
"Надія", вул. Юрія Коваленка, 9-а"

за ДК 021:2015 – 
71300000-1 Інженерні 
послуги

3132 28 133.68 грн.                                  
(Двадцять вісім тисяч 
сто тридцять три грн 68 

коп.)

Не 
застосовується 

Червень 2018

91 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний 
ремонт   фасаду ДНЗ (ясла-садок) № 52 "Казковий",вул. Комарова, 11, м. 
Кропивницький"

за ДК 021:2015 – 
71300000-1 Інженерні 
послуги

3132

18 000.00 грн                         
(Вісімнадцять тисяч грн)

Не 
застосовується 

Червень 2018

92 Виконання  експертизи кошторисної документації проекту будівництва по об'єкту 
"Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою вул. Вокзальна, 58 м. 
Кропивницький"

за ДК 021:2015 – 
71319000-7 Експертні 
послуги

3132 5 340.00 грн                           
(П'ять тисяч триста 

сорок грн.)

Не 
застосовується 

Червень 2018

93 Виконання  експертизи кошторисної документації проекту будівництва по об'єкту 
"Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала 
Жадова, м. Кіровоград, 102 мікрорайон, поз. 28 (добудова). Корегування"

за ДК 021:2015 – 
71319000-7 Експертні 
послуги

3131 27 248.40 грн.                        
(Двадцять вісім тисяч 
дісті сорок вісім грн. 40 

коп.)

Не 
застосовується 

Червень 2018

94 Виконання авторського нагляду по  об'єкту "Капітальний ремонт фасаду ДНЗ 
(ясла-садок) № 52 "Казковий",вул. Комарова, 11, м. Кропивницький"

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

3132

2 700.00 грн                           
(Дві тисячі сімсот грн.)

Не 
застосовується 

Червень 2018

95 Виконання авторського нагляду по  об'єкту "Капітальний ремонт приміщень 
загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 4, вул. Шульгиних, 38"

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

3132
3 150.00 грн.                           

(Три тисячі сто п'ятдесят 
грн.)

Не 
застосовується 

Червень 2018

96 Виконання авторського нагляду по  об'єкту "Капітальний ремонт   будівлі КЗ 
"НВО "Багатопрофільний ліцей - фізико-математична школа - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 18 - центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. 
Юрія Коваленка, 9-а"

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

3132
3 780.00 грн                            

(Три тисячі сімсот 
вісімдесят грн.)

Не 
застосовується 

Червень 2018

           Затверджений рішенням тендерного комітету, протокол  від 15.06.18 № 35-18

 Секретар тендерного комітету                                                                                              підпис                                                                                         С.Хоменко             

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства                                                               
економічного розвитку                                                       
і торгівлі України
22.03.2016 № 490

 Д О Д А ТО К                                                                                                                                                                                                                                                                
до  річного плану  закупівель на 2018 рік

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького, код за ЄДРПОУ 23227605

Голова тендерного комітету                                                                                                 підпис                                                                                        С.Сурнін  


