
Зміни №2
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 з технічного обслуговування ліфтів 
(відшкодування).

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  50750000-7 —
Послуги з технічного обслуговування ліфтів.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 9 972,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 03.04.2018.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 03.04.2018 №3)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №2
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:  користування абонентською скринькою у 
відділенні зв’язку.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 64110000-0 — 
Поштові 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: 470,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 03.04.2018.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 03.04.2018 №3)

 Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №2
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 з  проведення судової  будівельно-
технічної експертизи за рішенням судових органів.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 99999999-9  — 
Не визначено.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 21 618,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 03.04.2018.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 03.04.2018 №3)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №2
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 з розроблення куточків цивільного 
захисту.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 75250000-3 — 
Послуги пожежних і рятувальних служб.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 560,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 03.04.2018.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 03.04.2018 №3)

 Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва


