
Зміни №1
до додатку до річного плану закупівель

на 2017 рік

      1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3. Конкретна назва предмета закупівлі: швидкозшивач (картон).

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 22850000-3 —
швидкозшивачі та супутнє приладдя.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2210 —  Предмети,  матеріали, 
обладнання та інвентар.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 0,00,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2017 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 01.08.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 02.08.2017 №2)

Заступник голови тендерного комітету                                                       Л.О. Пастернак

Секретар тендерного комітету                                                                     О.А. Цумарєва



Зміни №1
до додатку до річного плану закупівель

на 2017 рік

      1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3. Конкретна назва предмета закупівлі: поштові марки.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  22410000-7 — 
Марки 

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2210 — Предмети,  матеріали, 
обладнання та інвентар.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 5 810,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2017 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 01.08.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 02.08.2017 №2)

Заступник голови тендерного комітету                                                      Л.О. Пастернак

Секретар тендерного комітету                                                                     О.А. Цумарєва



Зміни №1
до додатку до річного плану закупівель

на 2017 рік

      1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3. Конкретна назва предмета закупівлі: конверти, папір для друку, папір для факсу.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  30190000-7 — 
Офісне устаткування та приладдя різне.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2210 — Предмети,  матеріали, 
обладнання та інвентар.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 3 202,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2017 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 01.08.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 02.08.2017 №2)

Заступник голови тендерного комітету                                                        Л.О. Пастернак

Секретар тендерного комітету                                                                       О.А. Цумарєва



Зміни №1
до додатку до річного плану закупівель

на 2017 рік

      1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3. Конкретна назва предмета закупівлі: флеш-накопичувачі.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  30230000-0 —
Комп’ютерне обладнання.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2210 —  Предмети,  матеріали, 
обладнання та інвентар.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 154,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень 2017 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 01.08.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 02.08.2017 №2)

Заступник голови тендерного комітету                                                        Л.О. Пастернак

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №1
до додатку до річного плану закупівель

на 2017 рік

      1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3. Конкретна назва предмета закупівлі: канцелярські книги.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  22810000-1 — 
Паперові чи картонні реєстраційні журнали.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2210 —  Предмети,  матеріали, 
обладнання та інвентар.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 58,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2017 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 01.08.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 02.08.2017 №2)

Заступник голови тендерного комітету                                                        Л.О. Пастернак

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №1
до додатку до річного плану закупівель

на 2017 рік

      1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3. Конкретна назва предмета закупівлі:  засоби криптографічного захисту інформації 
“SecureToken-337”.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  30140000-2 — 
Лічильна та обчислювальна техніка.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2210 —  Предмети,  матеріали, 
обладнання та інвентар.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 1 930,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2017 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 01.08.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 02.08.2017 №2)

Заступник голови тендерного комітету                                                        Л.О. Пастернак

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №1
до додатку до річного плану закупівель

на 2017 рік

      1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3. Конкретна назва предмета закупівлі: системні блоки.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  30210000-4 — 
Машини для обробки даних (апаратна частина).

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2210 —  Предмети,  матеріали, 
обладнання та інвентар.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 11 846,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень 2017 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 01.08.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 02.08.2017 №2)

Заступник голови тендерного комітету                                                        Л.О. Пастернак

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва


