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

1

Поцедура закупвлі

Очікуваний
строк
здійснення
закупівлі

Примітка

6

3

4

5

117

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція
набережної р.Інгул від вул. Михайлівській до вул. Київської в м.
Кропивницькому"

за ДК 021:2015 –
71300000-1 Інженерні
послуги

3142

1 498 723.20 грн.
(Один мільйон
чотириста дев'яносто
вісім тисяч сімсот
двадцять три грн 20
коп.)

звіт про
укладання
договору

Липень 2018

118

Виконання будівельно-монтажних робіт з приєднання до електричних мереж по
об'єкту: "Капітальний ремонт НВК "Кіровоградський колегіум-спеціалізований
навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр
естетичного виховання", вул. Арсенія Тарковського,25"

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

3132

474 721.04 грн.
(Чотириста сімдесят
чотири тисячі сімсот
двадцять одна грн. 04
коп.)

звіт про
укладання
договору

Липень 2018

119

Виконання будівельно-монтажних робіт з приєднання до електричних мереж по
об'єкту: "Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балашівський"

за ДК 021:2015 –
45231300-8 Роботи з
прокладання
водопроводів та
каналізаційних
трубопроводів

3122

звіт про
укладання
договору

Липень 2018

800 000.00 грн
(Вісімсот тисяч грн.)

120

Погодження проектної документації на водопостачання та водовідведення по
об'єкту: " Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для
створення і функціонування центрну надання адіміністративних послуг у
форматі "Прозорий офіс" м. Кропивницький"

за ДК 021:2015 –
71300000-1 Інженерні
послуги

3142

Липень 2018
Не
635.00 грн.
застосовується
(Шістсот тридцять п'ять
грн.)

121

Погодження проектної документації на водопостачання та водовідведення по
об'єкту: "Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балашівський"

за ДК 021:2015 –
71300000-1 Інженерні
послуги

3122

355.00 грн
(Триста п'ятдесят п'ять
грн.)

Затверджений рішенням тендерного комітету, протокол від 16.07.18 № 42-18
Заступника голови тендерного комітету
Секретар тендерного комітету

підпис
підпис

Липень 2018
Не
застосовується

Г.Пуляєва
С.Хоменко

