
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 

економіки України
26.07.2010 № 9 2 2

Річний план 
закупівель на'2015 рік (зі змінами)

К расноградського комбінату ком унальних підприємтв, 03358630
(найменування замовника ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

П редмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Джерело
фінансування

О чікувана вартість предмета 
закупівель

Процедура
закупівлі

О рієнтовний початок 
проведення 

процедури закупівлі

П ідрозділ(и) особа(и), яких 
планується залучити до підготовки 

документації конкурсних торгів 
(запиту цінових пропозицій, 

кваліф ікаційної документації)

П рим ітка

1 2 3 4 5 6 7 8

ДСТУБ
ремонт
дор.знаї
Полтавс
Харківс

^.1.1-1:2013- Поточний 
ул. Короленко /від 
і "Красноград" до вул. 
>кої/ в м.Краснограді 
кої області

2610
Міський бютжет 

м. Красноград

71090,40 грн.(сімдесят 
одна тисяча дев'яносто грн 
40 коп), в тому числі ПДВ 
11 848,40 грн. (одинадцять 
тисяч вісімсот сорок вісім 

* трн. 40 коп.)

Запит
цінових

пропозицій

Серпень 2015 
року

Краснорадський комбінат 
комунальних підприємств 

голова комітету з 
конкурсних торгів 

Репін М. М., секретар 
комітету з  конкурсних торгщ 

Маслова Т В.

Головний 
розпорядник 
бюджетних 

коштів - 
Красноградсь 

ка міська 
рада

ДСТУБ 
ремонт 
ліва сто 
Лермон 
Полтавс 
до вул. 
м.Красі 
області

Д. 1.1 -1 :2013 - Поточний 
ул. Харківська (права і 
юна) /від вул. 
ова до вул.
>кої, від вул. Київської 
Іосковської/ в 
)граді Харківської

2610
Міський бютжет 

м. Красноград

538476,00 грн.(п'ятсот 
тридцять вісім тисяч 

чотириста сімдесят шість 
грн. 00 коп.), в тому числі 

ПДВ - 89746,00 грн. 
(вісімдесят дев'ять тисяч 

сімсот сорок шість грн. 0 0  

коп.)

Відкриті
торги

Серпень 2015 
року

Краснорадський |сомбінат
комунальних підприємств

голова комітету з
конкурсних торгів

Репін М. М., секретар
комітету з  конкурсних торгів

Маслова Т. В.
--------------------- в.------ —

Головний 
розпорядник 
бюджетних 

коштів - 
Красноградсь 

ка міська 
рада

Затверджений рішенням комітету з кон 
від 04.08

Г олова

015 р.. протокол №  35 

омітету з конкурсних торгів/

С^кретф комітету з конкурсних тор« 1

- г . "  —  •

✓{ШХ торг!

V* V
Репін М. М.

. . .  , 
(прізвище, ініціали)

Маслова Т. °  11

(прізвище; інїційяй).'


