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

1

КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі, грн.

Поцедура закупвлі

Очікуваний строк
здійснення закупівлі

Примітка

6

2

3

4

5

85

Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт приміщення по вул. за ДК 021:2015 –
45453000-7
Бєляєва, 72 під розміщення молодіжного центру молоді з інвалідністю "Сильні
духом"
Капітальний ремонт та
реставрація

3132

352 658.00 грн.
(Триста п'ятдесят дві
тисячі шістсот п'ятдесят
вісім грн.)

звіт про
укладання
договору

Червень 2018

86

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний
ремонт огорожі спеціального ДНЗ(ясла-садок) №29 "Червона шапочка" вул.
Евгена Тельнова, 20"

за ДК021:2015 –
71300000-1 Інженерн
послуги

3132

14 098.00 грн.
(Чотирнадцять тисяч
дев'яносто вісіи грн

Не
застосовуєтьс

Червень 2018

87

Виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва по об'єкту за ДК021:2015 –
Капітальний ремонт огорожі спеціального ДНЗ(ясла-садок) №29 Червона
71319000-7 Експертні
шапочка" вул. Евгена Тельнова, 20"
послуги

3132

342.00 грн
(Дві тисячі триста сорок
дві грн.)

Не
застосовуєтьс

Червень 2018

88

Виконання авторського нагляду по об'єкту"Капітальний ремонт приміщення по
вул. Бєляєва, 72 під розміщення молодіжного центру молоді з інвалідністю
"Сильні духом

за ДК021:2015 –
71247000-1 Нагляд за
будівельним роботами

3132

1 539.00 грн
(Одна тисяча п'ятсот
тридцять дев'ять грн.)

Не
застосовуєтьс

Червень 2018

89

Будівельно-монтажні роботи по об'єкту"Капітальний ремонт фасаду ДНЗ(ясласадок) №52 "Казковий", вул. Комарова, 11 м. Кропивницький

за ДК021:2015 –
45453000-7
Капітальний ремонт та
реставрація

3132

578 786.00 грн.
(П'ятсот сімдесят вісім
тисяч сімсот вісімдесят
шість грн.)

Не
застосовуєтьс

Червень 2018
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