
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-12 до річного плану закупівель на 2020 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

  

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за 

кошторисом 

або очікувана 

вартість 

предмета зак, 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Комплексна цільова програма розвитку цивіл. 

захисту м.Бурштин та с.Вигівка на 2016-2020рр. 

2210 7450,0  Без проведення 

процедури  
Березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

1. Єврорубероїд, праймер бітумний 

44110000-4 Конструкційні матеріали  

(44112500-3 Покрівельні матеріали) 

2210 7450,0  Без проведення 

процедури  
Березень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 (двічі не відбулась зак.) 

Програма соціально-економічного розвитку на 

2020 

* 197648,40 * * Рішення м/ради від 26.02.2020 

№01/90-20  

2.  Влаштування стоянки для автомобілів по 

вул.Д.Галицького в м.Бурштин  

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного 

обслуговування дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та супутні послуги 

2240 -55000,0 Без проведення 

процедури  
березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19 обл. субвенція 

3.  Влаштування стоянки для автомобілів по 

вул.Д.Галицького в м.Бурштин  

45233000-9 Будівництво, влаштовування 

фундаменту та покриття шосе, доріг  

3132 53898,0 Без проведення 

процедури  
березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19 обл. субвенція 

4. Обслуговування вуличного освітлення 

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного 

обслуговування дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та супутні послуги  

2240 54254,40 Без проведення 

процедури  
березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  



50232100-1 Послуги з технічного обслуговування 

систем вуличного освітлення  

5. Капітальний ремонт мереж вуличного 

освітлення 

45310000-3 Електромонтажні роботи  

3132 39090,0 Без проведення 

процедури  
березень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

6. Послуги з виправлення профілів доріг 

63710000-9 Послуги з обслуговування наземних 

видів транспорту (63712200-5 Послуги з 

експлуатації автомобільних доріг) 

2240 19560,0 Без проведення 

процедури  

березень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

7. Послуги з виправлення профілів доріг 

63710000-9 Послуги з обслуговування наземних 

видів транспорту (63712200-5 Послуги з 

експлуатації автомобільних доріг) 

2240 30846,0 Без проведення 

процедури  

березень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 23.03.2020 р.  № 18 

 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     
 


