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

6

2

3

4

5

29

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту:
за ДК 021:2015 –
"Капітальниий ремонт спортивної зали КЗ "НВО № 32 "СЗОШ І-ІІІ ступенів, 71300000-1 Інженерні
позашкільний центр "Школа Мистецтв", вул. Глінки, 1, м. Кропивницький" послуги

3132

22 000,00 грн.
(Двадцять дві тисячі грн.)

не застосовується

Березень 2018

30

за ДК 021:2015 –
Виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті "Капітальний ремонт
будівлі КЗ "НВО № 32 "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 45453000-7
позашкільний центр "Школа мистецтв", вул. Курортна,1"
"Капітальний ремонт
та реставрація"

3132

135 171,96 грн
(Сто тридцять п'ять тисяч
сто сімдесят шість грн 96
коп.

звіт про укладання
договору

Березень 2018

31

за ДК 021:2015 –
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту:
71300000-1 Інженерні
"Капітальниий ремонт спортивної зали КЗ "НВО "Загальноосвітня школаінтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр позашкільного виховання", вул. послуги
Короленка, 46, м. Кропивницький"

3132

22 000,00 грн.
(Двадцять дві тисячі грн.)

не застосовується

Березень 2018

32

Виготовлення акту огляду технічного стану по об'єкту: "Реставрація КЗ
"НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 - центр дитячої та юнацької творчості
"Оберіг", вул. Гоголя, 125"

3143

8 049,00 грн.
(Вісім тисяч сорок дев'ять
грн.)

не застосовується

Березень 2018

за ДК 021:2015 –
71300000-1 Інженерні
послуги

Затверджений рішенням тендерного комітету, протокол від 20.03.18 № 09-18
Голова тендерного комітету
Секретар тендерного комітету

підпис
підпис

С.Сурнін
С.Хоменко

Рішенням № 1360
від 21.12.2017 року
Кіровоградської
міської ради
виділено додаткові
кошти на даний
об'єкт. Загальна сума
по об'єкту складає
240 357,12 грн.
(Двісті сорок тисяч
триста п'ятдесят сім
грн. 12 коп.)

