
 РІЧНИЙ  ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ 

на  2014 рік 

УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 05517713 

 

Предмет 

закупівлі 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Джерело 

фінансування 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Підрозділ(и) 

(особа(и)), яких 

планується 

залучити до 

підготовки 

документації 

конкурсних торгів 

(запиту цінових 

пропозицій, 

кваліфікаційної 

документації) 

Примітка 

(Заплановане 

фінансування 2014р.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Капітальний ремонт 

хірургічного відділення №1 

Ужгородської  ЦМКЛ 
3132 

Бюджет 

розвитку 
 

Відкриті 

торги 
лютий 

Комітет з 

конкурсних торгів 

УКБ  Ужгородської 

міської ради 

 

Капітальний ремонт фасаду 

НВК "Ужгородський 

економічний ліцей, ЗОШ I-II 

ст. по пл. Петефі 

3132 
Бюджет 

розвитку 
 

Відкриті 

торги 
лютий 

Комітет з 

конкурсних торгів 

УКБ  Ужгородської 

 



міської ради 

Реконструкція будівлі Бізнес-

інкубатора під ДНЗ по                     

вул. 8 Березня 
3142 

Бюджет 

розвитку 
 

Відкриті 

торги 
квітень 

Комітет з 

конкурсних торгів 

УКБ  Ужгородської 

міської ради 

 

Будівництво водовідвідних 

споруд для захисту с/г 

присадибних земель від 

поверхневих вод в м-ні 

"Доманинці" 

3122 
Бюджет 

розвитку 
 

Відкриті 

торги 
березень 

Комітет з 

конкурсних торгів 

УКБ  Ужгородської 

міської ради 

 

 

 

Будівництво міського 

кладовища 3122 
Бюджет 

розвитку 
 

Відкриті 

торги 
квітень 

Комітет з 

конкурсних торгів 

УКБ  Ужгородської 

міської ради 

 

Реконструкція КОС 

(реконструкція аеротенка – 

освітлювача) 

3142 
Бюджет 

розвитку 
 

Відкриті 

торги 
червень 

Комітет з 

конкурсних торгів 

УКБ  Ужгородської 

міської ради 

 

 

Реконструкція ПНС з РЧВ  

2[1000,0 м. куб  у мікрорайоні 

"Сторожниця" 

3142 
Бюджет 

розвитку 
 

Відкриті 

торги 
квітень 

Комітет з 

конкурсних торгів 

УКБ  Ужгородської 

міської ради 

 

 



Реконструкція водозабору 

«Минай» с. Холмок 

Ужгородського р-ну 
3142 

Бюджет 

розвитку 
 

Відкриті  

торги 
червень 

Комітет з 

конкурсних торгів 

УКБ  Ужгородської 

міської ради 

 

Реконструкція хлораторних 

НФС-1, НФС-2, НФС-3 

3142 
Бюджет 

розвитку 
 

Відкриті  

торги 
квітень 

Комітет з 

конкурсних торгів 

УКБ  Ужгородської 

міської ради 

 

Реконструкція ПНС 

«Кальварія» 

3142 
Бюджет 

розвитку 
 

Відкриті  

торги 
червень 

Комітет з 

конкурсних торгів 

УКБ  Ужгородської 

міської ради 

 

 

Затверджений протоколом зборів комітету з конкурсних торгів від 15.07.2014р. N б/н. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 
__________________ 

  (прізвище, ініціали) 

_______________ 

  (підпис)          М. П. 
  

Секретар комітету з конкурсних торгів 
__________________ 

  (прізвище, ініціали) 

_______________ 

     (підпис) 
  

  

 


