
ЗЛІІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2018рік на 21)1зрік 

К «ЦМД парк Лазаря Глоби» 02131858 
(найменування замовника, код за Є Д Р П О У ) 

І 

Предмет закупівлі 
Код КЕКІЗ (для 

бюджетних коштів) 
Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

КФК 1416030 1281225,00 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям (90513000-6 Послуги з поводженням із 
безпечними сміттям і відходами та їх утилізація) 

2610 96480,00 [ / - грудень 2017 -

45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (поточний ремонт паркових диванів) 2610 45000,00 [/ - квітень 2018 

45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (поточний ремонт гаражного приміщенні) 2610 74745,00 і / - квітень 2018 

45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт( ремонт "Арка центрального входа (колонада )" 2610 65000,00 1 
- квітень 2018 

45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 
залізничних доріг; вирівнювання поверхонь облаштування системи поливу ( 45232121-6 Прокладання 
зрошувальних трубопроводів) (проект.облашгування) 

3210 1000000,001/ 
відкриті торги 

січень 2018 

КФК 1414081 1308355,00 
45220000-5 Інженерні та будівельні роботи (45223810-7 Монтаж збірних конструкцій (монтаж, 
демонтаж металевої частини ялинки, монтаж, демонтаж будиночку електрика) 2610 68868,00 і / 

січень, грудень 
2018 

45200000-4 Роботи,пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів 
цивільного будівництва (45255400-3 Монтаж конструкцій (монтаж,демонтаж хвої) 2610 107761,00 / -

січень, грудень 
2018 -

64220000-4 Телекомунікаційні послуги,крім послуг телефонного зв'язку і передачі даних (64228200-2 
Послуги з транслювання радіопередач (радіопідсилення) 2610 24522,00 1/ січень 2018 

-

79950000-8 Послуги з організації виставок, ярмарок і конфесії! (79952100-3 Послуги з організації 
культурних заходів ) 2610 371898,00 і/ відкриті торі й грудень 2018 

-

75240000-0 Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського 
порядку(охорона) 2610 38160,00 і / -

грудень 2018 

03440000-6 Продукція лісівництва(гілки сосни) . 2610 32160,00 1 / - листопад 2018 -

44200000-2 - Конструкційні вироби (4421 1100-3 - Модульні та переносні споруди) (мобільний 
будиночек) 2610 90000,00 V 

-
вересень 2018 

-

45400000-1 Завершальні будівельні роботи (поточний ремонт будівлі «Дніпровські Зорі») 2610 328636,00 відкриті торги квітень 2018 -

31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура ( 31522000-1 - Ялинкові електричні гірлянди) 
(світлодіодние прикраси) 2610 246350,00 відкриті торги жовтень 2018 

-

V 

Затверджений рішенням тендерного комітету від «_ /Х> РЦ 2018 № 
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