
Зміни №4
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: 330,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки:  зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 01.08.2017. 
Довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, зміни розрахунку видатків до кошторису на 
2017 рік від 05.12.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 05.12.2017 №5)

Голова тендерного комітету                                                                 Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                     О.А. Цумарєва



Зміни №4
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: 7 812,00 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. 
Довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, зміни розрахунку видатків до кошторису на 
2017 рік від 05.12.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 05.12.2017 №5)

Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                         О.А. Цумарєва



Зміни №4
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: 4 902,00 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. 
Довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, зміни розрахунку видатків до кошторису на 
2017 рік від 05.12.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 05.12.2017 №5)

Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                       О.А. Цумарєва



Зміни №4
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:  замок навісний, серцевина до замка, корпус 
замка с секретом.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  44520000-1 
Замки, ключі та петлі.

      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: 546,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, зміни розрахунку видатків 
до кошторису на 2017 рік від 05.12.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 05.12.2017 №5)

Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №4
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: 728,00 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. 
Довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, зміни розрахунку видатків до кошторису на 
2017 рік від 05.12.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 05.12.2017 №5)

Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №4
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: лампочки електричні, стартери, патрон.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  31530000-0 
Частини до світильників та освітлювального 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: 177,84 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, зміни розрахунку видатків 
до кошторису на 2017 рік від 05.12.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 05.12.2017 №5)

Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №4
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: крани, аератори.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  42130000-9 
Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої.

      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: 168,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, зміни розрахунку видатків 
до кошторису на 2017 рік від 05.12.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 05.12.2017 №5)

Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №4
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: вимикач.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  31210000-1 
Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл.

      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: 45,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, зміни розрахунку видатків 
до кошторису на 2017 рік від 05.12.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 05.12.2017 №5)

Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №4
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: прокладки сантехнічні.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  44420000-0 
Будівельні товари.

      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: 2,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, зміни розрахунку видатків 
до кошторису на 2017 рік від 05.12.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 05.12.2017 №5)

Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №4
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: викрутка  плоска,  викрутка  хрестова, 
плоскогубці.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  44510000-8 
Знаряддя.

      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: 122,76 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, зміни розрахунку видатків 
до кошторису на 2017 рік від 05.12.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 05.12.2017 №5)

Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва


