
Зміни №10
до додатку до річного плану закупівель

на 2018 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:  послуги БТІ зі складання  інвентаризаційних 
справ, виготовлення технічних паспортів, надання архівних довідок.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 71240000-2 — 
Архітектурні, інженерні та планувальні послуги.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2240  —  Оплата  послуг  (крім 
комунальних).

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 21 685,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без використання електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий 2018 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 11.07.2018; 
довідка  про  зміни  до  кошторису  на  2018  рік  від  09.08.2018  №42,  відповідно  зміни 
розрахунку  видатків  до  кошторису  на  2018  рік  від  10.08.2018;  довідка  про  зміни  до 
кошторису на  2018  рік  від  19.10.2018  №128,  відповідно  зміни  розрахунку видатків  до 
кошторису на 2018 рік від 31.10.2018.
  

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 31.10.2018 №12)

 Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №10
до додатку до річного плану закупівель

на 2018 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:  послуги стаціонарного телефонного зв'язку - 
доступ і користування.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 64210000-1 — 
Послуги телефонного зв’язку та передачі даних.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2240  —  Оплата  послуг  (крім 
комунальних).

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 10 700,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без використання електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: січень 2018 року.

       9.  Примітки:  довідка про зміни до кошторису на 2018 рік від 19.10.2018 №128, 
відповідно зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 31.10.2018.
  

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 31.10.2018 №12)

 Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №10
до додатку до річного плану закупівель

на 2018 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: оренда приміщення (критої виставкової площі 
без забудови) для прийняття участі у виставці.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 70220000-9 — 
Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2240  —  Оплата  послуг  (крім 
комунальних).

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 4 722,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без використання електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: жовтень 2018 року.

       9.  Примітки:  довідка про зміни до кошторису на 2018 рік від 19.10.2018 №128, 
відповідно зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 31.10.2018.
  

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 31.10.2018 №12)

 Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва


