Зміни до ДОДАТКА ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
закупівель на 2018 рік
1. Найменування замовника

ь
ь

4. Коди та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі (за наявності)

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів)

ш

ь

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом
або очікувана вартість предмета закупівлі
7. Процедура закупівлі

ц

Г

8. Орієнтовний початок проведення процедури
закупівлі
9. Примітки

ф

Управління по інвестиціях та
будівництву
Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області
13961926
здійснення авторського нагляду
по об'єкту "Реконструкція
гінекологічного відділення під
відділення паліативної допомоги
"Хоспіс" Горішньоплавнівської
міської лікарні м.Горішні Плавні
Полтавської області"

д

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника
3. Конкретна назва предмета закупівлі

ь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
22 березня 2016 року N 490

ДК021-2015:
45215000-7
—
Будівництво закладів охорони
здоров’я та будівель соціальних
служб,
крематоріїв
і
громадських убиралень
3142 — Реконструкція та
реставрація інших об'єктів
2 700,00 грн.
Без використання електронної
системи
липень, 2018

Зміни до ДОДАТКА ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
закупівель на 2018 рік

ь

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника
3. Конкретна назва предмета закупівлі

ь

4. Коди та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі (за наявності)

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів)

ь

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом
або очікувана вартість предмета закупівлі
7. Процедура закупівлі

ц

Г

ш

8. Орієнтовний початок проведення процедури
закупівлі
9. Примітки

ф

Управління по інвестиціях та
будівництву
Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області
13961926
здійснення авторського нагляду
по об'єкту "Реконструкція
системи опалення ДНЗ
"Дзвіночок" м.Горішні Плавні
Полтавської області"

д

1. Найменування замовника

ь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
22 березня 2016 року N 490

ДК021-2015:
45331000-6
—
Встановлення
опалювальних,
вентиляційних систем і систем
кондиціонування повітря
3142 — Реконструкція та
реставрація інших об'єктів
9 596,00 грн.
Без використання електронної
системи
липень, 2018

Зміни до ДОДАТКА ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
закупівель на 2018 рік

ь

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника
3. Конкретна назва предмета закупівлі

ь

4. Коди та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі (за наявності)

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів)

ь

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом
або очікувана вартість предмета закупівлі
7. Процедура закупівлі

ц

Г

ш

8. Орієнтовний початок проведення процедури
закупівлі
9. Примітки

ф

Управління по інвестиціях та
будівництву
Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області
13961926
здійснення авторського нагляду
по об'єкту "Реконструкція
системи опалення ДНЗ
"Чебурашка" м.Горішні Плавні
Полтавської області"

д

1. Найменування замовника

ь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
22 березня 2016 року N 490

ДК021-2015:
45331000-6
—
Встановлення
опалювальних,
вентиляційних систем і систем
кондиціонування повітря
3142 — Реконструкція та
реставрація інших об'єктів
10 942,00 грн.
Без використання електронної
системи
липень, 2018

