
№ 

з/п
Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності)  

Код згідно з 

КЕКВ         

(для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

1.

Подарунки та нагороди (медалі, ручка 

подарункова, олівець подарунковий, 

брелоки, подарункові прапорці з 

символікою, сувенірна продукція)

18530000-3 Подарунки та 

нагороди 

2210          

2282
49 313 грн. 17 коп.

Без застосування 

електронної 

системи 

березень 2018

2.
Поліетиленові мішки та пакети для 

сміття

19640000-4 Поліетиленові 

мішки та пакети для сміття 
2210 4 830 грн. 00 коп.

Без застосування 

електронної 

системи 

березень 2018

3. Буклети 22160000-9 Буклети 2210 18 600 грн. 00 коп.

Без застосування 

електронної 

системи 

березень 2018

4. Стенд з охорони праці; Стелажі
39150000-8 Меблі та 

приспособи різні                           
2210 25 170 грн. 00 коп.

Без застосування 

електронної 

системи 

березень 2018

5.

ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Виготовлення 

конструкції малої архітектурної форми 

(навісу), що підлягає встановленню на 

прибудинковій території за адресою: вул. 

Миру, 24 в м. Горішні Плавні, 

Полтавська область; Кошти на утримання 

служби замовника (включаючи витрати 

на технічний нагляд); Кошти на 

здійснення авторського нагляду

45261000-4 Зведення 

крокв’яних ферм і покривання 

дахів та пов’язані роботи

3122 284 110 грн. 00 коп.
Звіт про укладений 

договір
серпень 2018

Додаткові 

кошти

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

22 березня 2016  № 490 

ЗМІНИ ДО ДОДАТКА ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2018 рік

 виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, ЄДРПОУ 04057646 

(найменування замовника, код згідно з ЄДРПОУ замовника)
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6.

ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний 

ремонт малого залу, кабінетів 218, 219 

виконавчого комітету 

Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області за адресою: вул. 

Миру, 24 м. Горішні Плавні». Кошти на 

утримання служби замовника 

(включаючи витрати на технічний 

нагляд); Кошти на здійснення 

авторського нагляду; Виготовлення 

проектно - кошторисної документації 

45453000-7 Капітальний 

ремонт і реставрація
3132 299 000 грн. 00 коп.

Звіт про укладений 

договір
серпень 2018

Додаткові 

кошти

7.
Поточний ремонт програмно-апаратного 

комплексу "Рада-В"

50331000-4 Послуги з ремонту 

і технічного обслуговування 

ліній телекомунікацій

2240 34 594 грн. 00 коп.

Без застосування 

електронної 

системи 

серпень 2018

від 02 серпня 2018 року № 29

підписано
(підпис)

МП
підписано

(підпис)

02.08.2018

підписано

(підпис)

підписано
(підпис)

підписано

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Поденежна В.М.
(ініціали та прізвище)

Краснопір В.В.

Голова тендерного комітету Овчиннікова О.В.
(ініціали та прізвище)

Секретар тендерного комітету Крутілко Ю.С.
(ініціали та прізвище)

Члени тендерного комітету:

Калашнік С.О.

(ініціали та прізвище)

Затверджений  рішенням тендерного комітету 

ф ц
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