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

КЕКВ
Коди відповідних
(для
класифікаторів предмета
бюджетних
закупівлі (за наявності)
коштів)

1

Очікувана вартість предмета
закупівлі, грн.

Поцедура закупвлі

Очікуваний
строк
здійснення
закупівлі

Примітка

6

2

3

4

5

35

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний за ДК 021:2015 –
71300000-1
ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з
гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Інженерні послуги
Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація)"

3132

155 000,00 грн.
(Сто п'ятдесят п'ять тисяч
грн.)

Звіт про укладений
договір

Квітень 2018

36

Виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті "Капітальний ремонт
приміщення КЗ "Поліклінічне об○єднання м. Кіровограда", вул.
Габдрахманова,5"

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

3132

429 413,00 грн.
(Чотириста двадцять
дев'ять тисяч чотириста
тринадцть грн.)

Звіт про укладений
договір

Квітень 2018

Рішенням № 1360 від
21.12.2017 року
Кіровоградської міської
ради виділено додаткові
кошти на даний об'єкт.
Загальна сума по об'єкту
складає 715 639,00 грн.
(Сімсот п'ятнадцять тисяч
шістсот тридцять дев'ять
грн.)

37

Виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті "Капітальний ремонт
(заміна віконних блоків на металопластикові з енергозберігаючими
склопакетами) в КЗ "НВО № 25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
природночо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання, "Ліра",
вул. Леваневського, 2-б"

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

3132

962 889,04 грн.
(Дев'ятсот шістдесят дві
тисячі вісімсот вісімдесят
дев'ять грн. 04 коп.)

Звіт про укладений
договір

Квітень 2018

Рішенням № 1360 від
21.12.2017 року
Кіровоградської міської
ради виділено додаткові
кошти на даний об'єкт.
Загальна сума по об'єкту
складає 1 448 550,72 грн.
(Один мільйон чотириста
сорок вісім тисяч п'ятсот
п'ятдесят грн 72 коп.)
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