ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2013 рік
Департамент будівництва, житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, код ЄДРПОУ 38163425
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Код
КЕКВ
Орієнтовний початок
(для
Предмет закупівлі
Джерело фінансування
Процедура закупівлі
проведення процедури
бюджетзакупівлі
них
коштів)
1
2
3
5
6
Реконструкція обласного драматичного театру
Кошти місцевого бюджету/державного
імені Івана Франка в м. Івано-Франківську (І-ІІ
3142
Відкриті торги
Травень
бюджету
черга будівництва)
Реконструкція пологового будинку в м. Надвірній
3142
Кошти місцевого бюджету
Відкриті торги
Травень
Івано-Франківської області (ІІ етап)
Впровадження технологій, що забезпечують
зниження рівня забруднення атмосферного
повітря в будівлі на вул. Грюнвальдській, 11 в
м. Івано-Франківську (реконструкція)

3142

Кошти місцевого бюджету

Відкриті торги

Липень

Капітальний ремонт асфальтобетонного
покриття проїзної частини вул. С. Бандери в
м. Калуш

3132

Кошти місцевого бюджету

Відкриті торги

Липень

Реконструкція з добудовою дитячого садочка на
вул. Січових Стрільців, 34 в с.м.т. Лисець
Тисменицького району Івано-Франківської
області

3142

Кошти місцевого бюджету

Відкриті торги

Серпень

Реконструкція будівлі технічної майстерні під
спортивний зал по вул. Грушевського, 51 "А" у
м. Тлумач

3142

Кошти державного бюджету

Відкриті торги

Серпень

2281

Кошти державного бюджету

Закупівля в одного
учасника

Серпень

3122

Кошти державного та місцевого бюджету

Відкриті торги

Вересень

38.12.1. Збирання небезпечних відходів
(Проведення невідкладних природоохоронних
заходів з видалення, перевезення та утилізації
небезпечних відходів гексахлорбензолу, що
перебувають на полігоні твердих токсичних
відходів в Калуському районі ІваноФранківської області)
Будівництво Яремчанської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 (мікрорайон Дора)

Примітка

8

Будівництво очисних споруд і каналізаційних
мереж у селищі Рожнятів Івано-Франківської
області

3122

Кошти місцевого бюджету

Відкриті торги

Вересень

Капітальний ремонт прогонової будови моста
через р. Горохолинка на вул. Медичній в
м. Івано-Франківську

3132

Кошти державного бюджету

Відкриті торги

Вересень

Відновлення пішохідного переходу через
р. Лімниця в с. Підмихайля Калуського району
Івано-Франківської області (нове будівництво)

3142

Кошти державного бюджету

Відкриті торги

Вересень

Капітальний ремонт Будинку культури в смт.
Ворохті Івано-Франківської області

3132

Кошти державного бюджету

Відкриті торги

Вересень

Відкриті торги

Жовтень

Закупівля в одного
учасника

Жовтень

Закупівля в одного
учасника

Жовтень

Закупівля в одного
учасника

Листопад

Капітальний ремонт цокольного та першого
поверху дитячого садка "Лісова казка",
облаштування спортивного майданчика, ігрових
3132
Кошти державного бюджету
площадок у смт. Ворохта Івано-Франківської
області
38.12.1 Збирання небезпечних відходів
(Здійснення заходів щодо вивезення
небезпечних відходів із вмістом
2281
Кошти державного бюджету
гексахлорбензолу з полігону токсичних
відходів)
38.12.1 Збирання небезпечних відходів
(Здійснення заходів щодо вивезення
(знешкодження) відходів що знаходять на
2240
Кошти державного бюджету
території внутрішнього поля Домбровського
кар'єру у м. Калуші Івано-Франківської області)
38.12.1 Збирання небезпечних відходів
(Здійснення заходів щодо вивезення
небезпечних відходів із вмістом
2281
Кошти державного бюджету
гексахлорбензолу з полігону токсичних
відходів)
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.11.2013 року № 8.
Перший заступник директора департаменту,
голова комітету з конкурсних торгів
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(прізвище, ініціали)
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секретар комітету з конкурсних торгів
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________________
(підпис)

_________________
(підпис)

М.П.

