
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-22 до річного плану закупівель на 2018 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 

очік. вартість 

предм. закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма фінансового забезпечення 

апарату управління Бурштинської 

міської ради на 2018 рік  

2210 * Без проведення 

процедури 

  

квітень  рішення м/р № 07/44-18 від 

26.01.18 

 

1. Деталі автомобіля 

34330000-9 Запасні частини до вант. 

трансп. засобів, фургонів та легк автом 

2210 -1430,0 Без проведення 

процедури 

 

квітень Рішення м/р №09/46-18 від 

23.02.18 зміни до Положення 

2. свічка автомобільна 

34312200-9 Свічки запалювання    
2210 316,0 Без проведення 

процедури 

 

квітень Рішення м/р №09/46-18 від 

23.02.18 зміни до Положення 

3. Провода свічні автомобільні 

31320000-5 Електророзподільні кабелі  
2210 439,0 Без проведення 

процедури 

 

квітень Рішення м/р №09/46-18 від 

23.02.18 зміни до Положення 

4. Датчик колін валу, датчик фаз ГАЗ 

38548000-8 Автомобільні прилади  
2210 340,0  Без проведення 

процедури 

 

квітень Рішення м/р №09/46-18 від 

23.02.18 зміни до Положення 

5. Масло моторне, змазка-аплікатор 

09211000-1 Мастильні оливи та мастильні 

матеріали  

2210 207,0  Без проведення 

процедури 

 

квітень Рішення м/р №09/46-18 від 

23.02.18 зміни до Положення 

6. Щітка склоочисна автомобільна 

34330000-9 Запасні частини до вант. 

трансп. засобів, фургонів та легк автом  

2210 128,0  Без проведення 

процедури 

 

квітень Рішення м/р №09/46-18 від 

23.02.18 зміни до Положення 

План природоохор заходів з місц фондів 

з охорони навк прир середовища по 

     



Бурштинській м/раді на 2018 рік  

7. Заміна  насосного обладнання, як 

такого, що використало свої технічні 

можливості:  - КНС № 2,4,5,7  50511000-

0 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування насосів  

3110 -199 000,0 допорогова квітень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

8. Заміна  насосного обладнання, як 

такого, що використало свої технічні 

можливості:  - КНС № 2,4,5,7  50511000-

0 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування насосів 

2240 199 000,0 допорогова квітень  Подання гол. бухгалтера від 

11.04.18.  

  
Затверджено рішенням тендерного комітету від 11.04.18р.  №31.  

 

 

 

Заст. голови тендерного комітету                                                   ________________________                                       С.Видай 

 

Секретар тендерного комітету                                                         ________________________                                       М.Назар     


