РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ,
що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2015 рік
УКБ Міськвиконкому 05397574
Код КЕКВ
Очікувана
Процеду Орієнтовний Приміт
початок
(для
вартість предмета
ра
ки
Предмет закупівлі
бюджетн.
закупівлі
закупівлі проведення
процедури
коштів)
(тис грн.)
закупівлі

1
Будівництво постаменту під
пам’ятник з благоустроєм
прилеглої території
Будівництво скверу м- ну
«Каскад»

2
3122

3122

Будівництво спортзалу ЗОШ №
16 (ПВР+роботи)

3122

Будівництво МАФ дит. спорт. та
ігрових майданчиків

3122

Будівництво спортмайданчика на
території Гімназії №2

3122

Будівництво електричної ТП в
районі вул. Тополина-ШкільнаО. Рошкевич
Вибірковий капітальний ремонт
вул Сагайдачного
Вибірковий капремонт вул.
Вагілевича
Капітальний ремонт вул.
Мендєлєєва (ПВР + роботи)
Виб. капремонт міжбудинкового
проїзду по вул. Вовчинецька 192
Б-194В
Капремонт даху ДНЗ №3
«Бджілка»
Капремонт їдальні НВК ЗОШ ліцей №23
Капремонт санвузлів в ЗШ №25
Капремонт фасаду та
благоустрою території ЗШ №15
Капремонт будинку
громадського призначення на
вул. о. І.Блавацького,1
Капремонт фасаду будинку
громадського призначення на
вул. о.І.Блавацького, 3
Капремонт благоустрою
прилеглої території до буд №1 по
вул. о. І.Блавацького,1

3122
3122
3132
3132
3132

3132
3132
3132
3132
3132

3
427,0
(чотириста
двадцять сім)
692,00
(шістсот
дев’яносто дві)
200,0
(двісті)
300,0
(триста)
550,0
(п’ятсот п’ятдесят)

980,0
(дев’ятсот
вісімдесят)
100,0
(сто)
990,0
(дев’ятсот
дев’яносто)
600,0
(шістсот)
1195,0
(один мільйон сто
дев’яносто п’ять)
430,0
(чотириста
тридцять)
150,0
(сто п’ятдесят)
60,0
(шістдесят)
110,0
(сто десять)
400,0
(чотириста)

3132

50,00
(п’ятдесят)

3132

50,00
п’ятдесят
тисяч грн

4

5

6

Реконструкція перехресть вул.
Вовчинецька - Привокзальна з
влаштуванням кругового руху
Реконструкція перехрестя вул.
Івасюка – Незалежності Микитинецька з влаштуванням
кругового руху
Влаштування кругового руху на
перехрестку вулиць ДовгаБерегова-Північний бульвар
Ремонт санітарно-технічних
систем Центрального народного
дому на вул. Шевченка,1
Капітальний ремонт вул. Йосипа
Сліпого
Капремонт фасаду будинку
Пласту НСОУ (ДЮПЦ)
Капітальний ремонт парку на
Привокзальній
Капремонт системи опалення
приміщень 6-го поверху на вул.
Незалежності,6
Капітальний ремонт вул. О.
Дучимінської
Капітальний ремонт вул. Романа
Левицького
Капремонт вул. Грюнвальської та
прилеглих скверів
Вибірковий капремонт вул.
Незалежності (від вул. Січових
Стрільців до вул. Залізнична
Вибірковий капітальний ремонт
вул. Целевича
Капремонт пожежної сигналізації
корпусу №1 дитячої музичної
школи №2 на вул. Січ. Стрільців
Реконструкція зовнішнього
освітлення м-ну «Опришівці»
Реконструкція дитячого садочка
на вул. Гната Хоткевича (ПВР)
Проектні роботи
Будівництво УГКЦ (Собор св.
Володимира і Ольги)

3142

3142

3142

3143

1198
(один мільйон сто
дев’яносто вісім)
200,00
(двісті)
1198,0
(один мільйон сто
дев’яносто вісім)
500,0
(п’ятсот)

3132

370,0
(триста сімдесят)
70,0
(сімдесят)
255,0
(двісті п’ятдесят
п’ять )
100,0
(сто)

3132

33,00
(тридцять три)

3132
3132
3132

3132
3132
3132
3132
3132
3142
3142
3132
3210

20,0
(двадцять)
32,00
(тридцять дві)
300,00
(триста)
200,00
(двісті)
85,00
(вісімдесят п’ять)
1,50
тисяча п’ятсот
93,00
(дев’яносто три)
150,00
(сто п’ятдесят)
200,00
(двісті)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.05.15р. № ___б/н______ .
Голова комітету з
конкурсних торгів
Секретар комітету з
конкурсних торгів

________________
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(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.
________________

_____А. Бринецький____

(підпис)

(ініціали та прізвище)

