
     Зміни №3
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  зі  страхування  орендованого 
приміщення.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  66510000-8 — 
Страхові 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: 2 740,96 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 24.11.2017.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 24.11.2017 №4)

 Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

 Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



       Зміни №3
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: 4 220,04 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, зміни розрахунку видатків 
до кошторису на 2017 рік від 24.11.2017.

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 24.11.2017 №4)

 Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №3
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: постачання комп'ютерної програми "M.E.Doc" 
та оновлень до неї.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  72260000-5 — 
Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням. 

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 4 700,00 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 24.11.2017.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 24.11.2017 №4)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



      Зміни №3
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: теплопостачання (відшкодування).

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  09320000-8 —
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція.

  Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2271— Оплата теплопостачання.

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 63 500,00 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 24.11.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 24.11.2017 №4)

Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                       О.А. Цумарєва



Зміни №3 
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: водопостачання (відшкодування).

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 41110000-3 — 
питна вода.

      5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2272 — Оплата водопостачання та 
водовідведення.

       6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 1 770,00 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 24.11.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 24.11.2017 №4)

Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



   Зміни №3 
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: водовідведення (відшкодування).

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 90400000-1 —

послуги у сфері водовідведення.

5 . Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2272 — Оплата водопостачання та 
водовідведення.

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 1 330,00 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 24.11.2017.  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 24.11.2017 №4)

Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



   Зміни №3 
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:  електрична  енергія  (відшкодування, 
постачання).

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 09310000-5 — 
електрична енергія.

5   Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2273 — Оплата електроенергії.

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 86 500,00 грн.

7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

9. Примітки: довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, зміни розрахунку видатків 
до кошторису на 2017 рік від 24.11.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 24.11.2017 №4)

Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                       О.А. Цумарєва



   Зміни №3 
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  обробки  даних  та  видачі 
сертифікатів ЕЦП.

4.  Коди  відповідних  класифікаторів  предмета  закупівлі  (за  наявності):  72310000-1 
Послуги з обробки 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: 523,00 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 24.11.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 24.11.2017 №4)

Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                       О.А. Цумарєва


