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
№
з/п

Коди відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

Предмет закупівель

КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі, грн.

2

3

175 423.46 грн.
(Сто сімдесят п'ять
тисяч чотириста
двадцять три грн. 46
коп.)

звіт про
укладання
договору

Липень 2018

1

112

Виконання будівельно-монтажних робіт з приєднання до електричних мереж по
об'єкту : "Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки,
Дарвіна, Степняка Кравчинського в м. Кропивницькому"

за ДК 021:2015 –
45232423-3
Будівництво
каналізаційних
насосних станцій

3122

113

Виконання будівельно-монтажних робіт з приєднання до електричних мереж по
об'єкту: "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.
Генерала Жадова, м. Кіровоград, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)"

за ДК 021:2015 –
45211340-4
Будівництво
багатоквартирних
житлових будинків

3121

114

придбання транспортного обладнання

за ДК 021:2015 –
33952000-8
Транспортне
обладнання та
допоміжне приладдя
до нього

2110

452 525.03 грн.
(Чотириста п'ятдесят дві
тисячі п'ятсот двадцять
п'ять грн. 03 коп.)

Очікуваний
строк
здійснення
закупівлі

Примітка

4

5

6

звіт про
укладання
договору

Липень 2018

Поцедура закупвлі

Липень 2018
Не
застосовується

866.60 грн
(Вісімсот шістдесят
шість грн. 60 коп.)

115

Виконання авторського нагляду по об'єкту "Нове будівництво зовнішнього
водопроводу по вул. Балашівській м. Кропивницький"

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

3122

3 693.60 грн.
(Три тисячі шістсот
дев'яносто три грн 60
коп.)

Липень 2018
Не
застосовується

116

Виконання авторського нагляду по об'єкту "Нове будівництво госпобутової
каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка Кравчинського в м.
Кропивницькому"

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

3122

11 286.00 грн
(Одинадцять тисяч
двісті вісімдесят шість
грн.)

Липень 2018
Не
застосовується
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