
Зміни №6
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:  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: 25 250,00 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 04.06.2018; зміни 
розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 11.07.2018; зміни розрахунку видатків 
до кошторису на 2018 рік від 10.08.2018.

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 10.08.2018 №7)

Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                       О.А. Цумарєва



Зміни №6
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 оцінки об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – 108-квартирного житлового будинку, що знаходиться 
за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 48, та перебуває 
на  балансі  товариства  з  обмеженою  відповідальністю  «Спеціальне  конструктурсько-
технологічне бюро «Калькулятор».

     4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 99999999-9 — Не 
відображено в інших розділах.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 2 450,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 10.08.2018.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 10.08.2018 №7)

 Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

 Секретар тендерного комітету                                                                      О.А. Цумарєва



Зміни №6
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 БТІ зі складання  інвентаризаційних 
справ, 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: 14 407,00 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 11.07.2018; 
довідка  про  зміни  до  кошторису  на  2018  рік  від  09.08.2018  №42,  відповідно  зміни 
розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 10.08.2018.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 10.08.2018 №7)

 Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                       О.А. Цумарєва



Зміни №6
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: системні блоки, сканер.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  30210000-4 — 
Машини для обробки даних (апаратна частина).

      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: 24 620,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 11.07.2018; 
довідка  про  зміни  до  кошторису  на  2018  рік  від  09.08.2018  №42,  відповідно  зміни 
розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 10.08.2018.

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 10.08.2018 №7)

 Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №6
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: 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: 12 920,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 11.07.2018; 
довідка  про  зміни  до  кошторису  на  2018  рік  від  09.08.2018  №42,  відповідно  зміни 
розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 10.08.2018.

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 10.08.2018 №7)

 Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №6
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:  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: квітень 2018 року.

       9.  Примітки:  довідка  про  зміни  до кошторису на  2018 рік  від  09.08.2018 №42, 
відповідно зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 10.08.2018.

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 10.08.2018 №7)

 Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

 Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №6
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 архіваріуса з  науково-технічного 
опрацювання документів та справ.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  92510000-9 — 
Послуги бібліотек і архівів.

      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: квітень 2018 року.

       9.  Примітки:  довідка  про  зміни  до кошторису на  2018 рік  від  09.08.2018 №42, 
відповідно зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 10.08.2018.

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 10.08.2018 №7)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва


