
Зміни №5
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: 28 680,00 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. 
Зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 26.12.2017.

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.12.2017 №63)

 Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №5 
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: 9 659,71 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. 
Зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 26.12.2017.

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.12.2017 №6)

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №5 
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: 0,00 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. 
Зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 26.12.2017.

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.12.2017 №6)

  

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №5 
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: 14 705,92 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. 
Зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 26.12.2017.

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.12.2017 №6)

  

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №5 
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: 2 668,00 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. 
Зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 26.12.2017.

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.12.2017 №6)

  

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №5 
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:  технічне  обслуговування  електричного 
устаткування приміщення.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 50710000-5 — 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування 
будівель.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 0,00 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 26.12.2017.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.12.2017 №6)

  

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №5 
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 супроводження роботи з Єдиними та 
Державними реєстрами.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  72250000-2 — 
Послуги, пов’язані із системами та підтримкою.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 127,50 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 26.12.2017.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.12.2017 №6)

  

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №5 
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 ліфтів.

      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: 5 269,32 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 26.12.2017.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.12.2017 №6)

  

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №5 
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 повірки лічильників електричної 
енергії та трансформаторів струму.
      
       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: 370,86 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: Зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 26.12.2017.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.12.2017 №6)

  

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №5 
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 послуги.
      
       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: 1 228,68 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 26.12.2017.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.12.2017 №6)

  

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №5 
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  незалежної (експертної) оцінки 
майна.               

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  71310000-4 — 
Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 70 000,00 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 26.12.2017.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.12.2017 №6)

  

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №5 
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  БТІ  з  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: 18 390,05 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 26.12.2017.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.12.2017 №6)

  

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



   Зміни №5 
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: 88 900,00 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. Довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, 
зміни розрахунку видатків до кошторису на 2017 рік від 26.12.2017.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.12.2017 №6)

Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                       О.А. Цумарєва


