
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 № 490
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ

закупівель на 2019 рік

1. Найменування замовника*. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04057406
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

(грн.)

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

3 4 5 6 7 8 9
Послуги з

електровимірювальних робіт
CPV: 50710000-5 -
Послуги з ремонту і

технічного
обслуговування
електричного і

механічного устаткування
будівель

2240 84161,75 Звіт про
укладений
договір

Квітень
2019 рік

КПК
0216030

Технічне обслуговування та
утримання в належному стані
системи вуличного освітлення

по вул. Перемога
м. Гребінка Полтавська обл.

CPV: 50230000-6 -
Послуги з ремонту,

технічного
обслуговування дорожньої

інфраструктури і
пов’язаного обладнання та

супутні послуги

2240 11541,35 Без
застосування
електронної
системи

Квітень
2019 рік

КПК
0216030

Свідоцтва про позашкільну
освіту

CPV: 22450000-9 -
Друкована продукція з
елементами захисту

2240 764,40 Без
застосування
електронної

Квітень
2019 рік

КПК
0211100



системи
Збирання розкиданого сміття,
прибирання під’їзної дороги
до сміттєзвалища м. Гребінка

CPV: 90510000-5 -
Утилізація/видалення
сміття та поводження зі

сміттям

2240 13807,27 Звіт про
укладений
договір

Квітень
2019 рік

КПК
0216030

Капітальний ремонт із заміни
віконних і дверних блоків та
покрівлі будівлі початкової
школи Гребінківської гімназії
за адресою: пров. Спортивний,
9, м. Гребінка Полтавської

області

CPV: 45000000-7
Будівельні роботи та
поточний ремонт

3132 1397468,00 Звіт про
укладений
договір

Квітень
2019 рік

КПК
0217363

Здійснення технічного нагляду
по проекту «Капітальний
ремонт із заміни віконних і
дверних блоків та покрівлі
будівлі початкової школи
Гребінківської гімназії за

адресою: пров. Спортивний, 9,
м. Гребінка Полтавської

області»

CPV: 71240000-2 -
Архітектурні, інженерні та

планувальні

3132 29697,15 Без
застосування
електронної
системи

Квітень
2019 рік

КПК
0217363

Затверджений Уповноваженою особою з питань публічних закупівель Виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 22.04.2019 р.,
протокол № 161.

Уповноважена особа В.О. Антонов


