
№               
з/п

Предмет закупівель
Коди відповідних 

класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

КЕКВ                                   
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі, грн.

Поцедура закупвлі

Очікуваний 
строк 

здійснення 
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6

133 Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний 
ремонт нежитлового приміщення по вул. Віктора Чміленка, 47" 

за ДК 021:2015 – 
71300000-1 Інженерні 
послуги

3132 23 106.32 грн                 
(Двадцять три тисячі сто 

шість грн 32 коп.)

Не 
застосовується 

Серпень  2018

134 Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 13, вул. Євгена Тельнова, 45"

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

3132 218 898.00 грн.             
(Двісті вісімнадцять 

тисяч вісімсот 
дев'яносто вісім грн.)

звіт про 
укладання 
договору

Серпень  2018
Рішенням № 1742 
від 12.07.2018 року 
Міської ради міста 
Кропивницького 
виділено додаткові 
кошти на даний 
об'єкт. Загальна 
сума по об'єкту 

складає 1 265 965.28 
грн. (Один мільйон 

двісті 
шістдесятп'ять 
тисяч дев'ятсот 

шістдесят п'ять грн. 
28 коп.)

135 Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт 
тротуару та пішохідної частини мосту через р. Біянку по вул. Новгородській"

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

3132 524 424.00 грн.                
(П'ятсот двадцять 

чотири тисячі чотириста 
двадцять чотири грн.)

звіт про 
укладання 
договору

Серпень  2018

136 Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі 
КЗ "НВО" Багатопрофільний ліцей - фізико-математична школа - ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 18 - центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. Юрія 
Коваленка, 9-а"

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

3132  456 895.20 грн.                     
(Чотириста п'ятдесят 
шість тисяч вісімсот 

дев'яносто п'ять грн. 20 
коп)

звіт про 
укладання 
договору

Серпень  2018

           Затверджений рішенням тендерного комітету, протокол  від 06.08.18 № 54-18

    Секретар тендерного комітету                                                                                              підпис                                                                                         С.Хоменко             

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

Голова тендерного комітету                                                                                                 підпис                                                                                        С.Сурнін


