
Зміни №2 
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:  послуги  з  виготовлення  документації  із 
землеустрою.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  71250000-5 — 
Архітектурні, інженерні та геодезичні 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: 48 180,00 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 13.11.2017
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 13.11.2017 №3)

 Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №2 
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:  послуги зберігачів цінних паперів: ведення 
рахунку в  цінних  паперах,  зберігання цінних  паперів,  обслуговування операцій за  цим 
рахунком.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  66160000-9 — 
Послуги з довірчого управління та депозитарного зберігання

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 2 220,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 13.11.2017
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 13.11.2017 №3)

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №2 
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:  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: 9 700,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 13.11.2017
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 13.11.2017 №3)

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №2 
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:  публікації у місцевій пресі щодо висвітлення 
процесів приватизації.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  79340000-9 — 
Рекламні та маркетингові 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: 64 400,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 13.11.2017
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 13.11.2017 №3)

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №2 
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:  заміна  вікон  на  енергозберігаючі, 
металопластикові (поточний ремонт).

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  45420000-7 — 
Столярні та теслярні роботи.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 11 784,00 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 13.11.2017
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 13.11.2017 №3)

  

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №2 
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: послуги з технічного обслуговування і ремонту 
копіювальної та комп'ютерної техніки.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  50310000-1 — 
Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 5 605,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 13.11.2017
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 13.11.2017 №3)

  

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №2 
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:  послуги  з  перезарядки  та  відновлення 
картриджів. 

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  50320000-4: 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 3 395,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 13.11.2017
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 13.11.2017 №3)

  

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №2 
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:  послуги  з  технічного  обслуговування 
вогнегасників.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 50410000-2 — 
Послуги  з  ремонту  і  технічного  обслуговування  вимірювальних,  випробувальних  і 
контрольних приладів.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 416,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 13.11.2017
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 13.11.2017 №3)

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №2 
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: послуги з навчання та підвищення кваліфікації 
працівників.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  80570000-0 — 
Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації.

      5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2282 — Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 16 760,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, зміни розрахунку видатків 
до кошторису на 2017 рік від 13.11.2017

(затверджений рішенням тендерного комітету від 13.11.2017 №3)

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва

   

     



Зміни №2 
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: монітори.

      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: 4 198,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, зміни розрахунку видатків 
до кошторису на 2017 рік від 13.11.2017

(затверджений рішенням тендерного комітету від 13.11.2017 №3)

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва


