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

Предмет закупівель

Коди відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

1

КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі, грн.

Поцедура закупвлі

Очікуваний
строк
здійснення
закупівлі

Примітка

4

5

6

2

3

139

Виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва по об'єкту за ДК 021:2015 –
71319000-7 Експертні
"Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна з точкою
підключення по вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Кропивницький (коригування)" послуги

3122

2 342,40 грн
(дві тисячі триста сорок
дві грн 40 коп.)

Серпень 2018
Не
застосовується

140

Виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва по об'єкту за ДК 021:2015 –
"Реставрація КЗ "ЗОШ І -ІІІ ступенів № 24 - центр дитячої та юнацької творчості 71319000-7 Експертні
"Оберіг", вул. Гоголя, 125 в м. Кропивницький"
послуги

3143

16 190,40 грн
(шістнадцять тисяч сто
дев'яносто грн 40 коп.)

Серпень 2018
Не
застосовується

141

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реставрація
будівлі, вул. Дворцова, 9 (літера А7), м. Кропивницький"

3143

142

Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт огорожі за ДК 021:2015 –
спеціального ДНЗ (ясла-садок) № 29 "Червона шапочка", вул. Євгена Тельнова, 45453000-7
20"
Капітальний ремонт та
реставрація

3132

276 039,00 грн.
(двісті сімдесят шість
тисяч тридцять дев'ять
грн. 00 коп.)

звіт про
укладання
договору

Серпень 2018

143

Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт НВК
"Кіровоградський колегіум - спеціалізований навчальний заклад І - ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад - центр естетичного виховання", вул. Гагаріна, 16б"

3132

203 435,00 грн.
(двісті три тисячі
чотириста тридцять
п'ять грн.00 коп.)

звіт про
укладання
договору

Серпень 2018

144

Виконання авторського нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт НВК
за ДК 021:2015 –
"Кіровоградський колегіум - спеціалізована навчальний заклад І - ІІІ ступенів 71247000-1 Нагляд за
дошкільний навчальний заклад - центр естетичного виховання", вул. Гагарина, 16- будівельними
б, м. Кропивницький"
роботами

3132

4 309,20
(чотири тисячі триста
дев'ять грн. 20 коп.)

Серпень 2018
Не
застосовується

145

Придбання кацелярских товарів

за ДК 021:2015 –
30192700 8 Канцелярські товари

2210

1 318,80
(одна тисяча триста
вісімнадцать грн. 80
коп.)

Серпень 2018
Не
застосовується

146

Придбання кацелярских товарів

за ДК 021:2015 –
301927008 Канцелярські товари

2210

за ДК 021:2015 –
71300000-1 Інженерні
послуги

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

Серпень 2018
6 245,87 грн.
Не
(шість тисяч двісті сорок застосовується
п'ять грн 87 коп.)

Серпень 2018
1 301, 60
Не
(одна тисяча триста одна застосовується
грн. 60 коп.)
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Затверджений рішенням тендерного комітету, протокол від 16.08.18 № 59-18
Голова тендерного комітету

підпис

Секретар тендерного комітету

підпис

С.Сурнін
С.Хоменко
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