
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-2 до річного плану закупівель на 2019 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 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма функціонування Центру 

надання адміністративних послуг м. 

Бурштина на 2019-2020 роки   

0110180 150 000,0 допорогова Січень Рішення міської ради від 

28.11.2018 р. №18/62-18 

1. Реконструкція нежитлов.приміщення 

аптеки під ЦНАП по вул.С.Стрільців,15 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила визначення 

вартості будівництва зат ДК 021:2015 

45400000 - 1 Завершальні будівельні 

роботи (45421100-5 Встановлення дверей, 

вікон і пов’язаних конструкцій) 

3142 150 000,0 допорогова Січень  п.3.1 Положення №03/20-16 

від 29.11.16р. 

 

Програма «Відкрите місто – влада для 

людей» на 2019 рік 

0118420 100 000,0  * Січень-грудень Рішення міської ради  від 

28.11.18 №13/62-18 

2. Публікація офіційних повідомлень 

міської ради у місцевих та районних 

газетах  

79820000-8 – Послуги, пов’язані з друком  

2240 25 000,0  допорогова   Січень  п.3.1 Положення №03/20-16 

від 29.11.16р. 

3. Підготовка та показ інформаційних 

відео матеріалів на каналах місцевого та 

районного телебачення 

92100000-2 Послуги у сфері виробництва 

кіно- та відеопродукції (послуги з показу 

відеопродукції) 

2240 4 000,0 допорогова   Січень п.3.1 Положення №03/20-16 

від 29.11.16р. 



4. Онлайн трансляція сесії на сайті, 

архівування та запис на носій 

92140000-4 послуги з показу 

відеопродукції  

2240 42 000,0 допорогова   Січень п.3.1 Положення №03/20-16 

від 29.11.16р. 

5. Антивірусне програмне забезпечення 

 за ДК 021:2015: 48760000-3 Пакети 

программного забезпечення для захисту 

від вірусів   

2210  4000,0  допорогова  Січень п.3.1 Положення №03/20-16 

від 29.11.16р. 

6. Забезпечення провайдером 

телекомунікаційних послуг 

(обслуговування веб-сайту міської ради) 

ДК 021:2015 код 72410000-7 Послуги 

провайдерів  

2240  8000,0  Без проведення 

процедури  

Січень-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 

від 29.11.16р. 

 

7. Оновлення та розвиток веб-сайту 

міської ради 

72410000-7 Послуги провайдерів  

(Послуги з розробки веб-сайтів) 

2240 10 000,0  допорогова  Січень-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 

від 29.11.16р. 

 

8. Забезпечення послуг хостингу та 

домену для електронної пошти 

72410000-7 Послуги провайдерів  

(Постачальники послуг електронної 

пошти)  

2240 2 000,0  

допорогова  

Січень-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 

від 29.11.16р. 

 

9. Розміщення соціальної реклами на біл-

бордах 

79340000-9 Рекламні та маркетингові 

послуги  

2240 5000,0  допорогова   Січень п.3.1 Положення №03/20-16 

від 29.11.16р. 

 

  
Затверджено рішенням тендерного комітету від 15.01.19р.  №2. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


