
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-80 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 бюдж 

коштів) 

Розмір бюдж. 

Призн. За 

кошт або очік 

вартість предм 

закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок проведен 

проц закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма соціально-економічного розвитку на 2019 

рік 

* * * * * 

1.Технагляд по заміні електрообладнання в буд. по 

вул.Петлюри,11 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 249,0 Без проведення 

процедури  

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

2.Технагляд по обслуговуванню вуличного освітлення 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 715,0 Без проведення 

процедури  

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3. Технагляд по виправленню профілю доріг 

автогрейдером 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 938,0 Без проведення 

процедури  

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

4.Технагляд по аварійному ремонту покрівлі по 

вул.Міцкевича,6 
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 294,0 Без проведення 

процедури  

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

5.Технагляд по заміні аварійних ділянок 

тепломереж по місту  
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

 

2240 473,0 Без проведення 

процедури  

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



6. Технагляд за об'єктом: нове будівництво теплової 

мережі по вул. С.Стрільців,15 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги  

3122 3830,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень 

*  Без проведення 

процедури  

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

7.Влаштування вуличного освітлення на проїзді між 

вулицями Петлюри і Грушевського 

51110000-6 Послуги зі встановлення електричного 

обладнання  

2240 15049,0 Без проведення 

процедури  

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Зміни до Плану природоохоронних заходів на 2019 р * * * грудень *  

8.Заміна каналізаційних мереж і споруд на них по 

вул.Стуса,6 (заміна вводу) 

76480000-1 Послуги з укладання труб  

2240 40731,60 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

9.Технагляд по заміні каналізаційних мереж і споруд на 

них по вул.Стуса,6 (заміна вводу) 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 808,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

10.Технагляд за об'єктом: будівництво каналізаційних 

мереж і споруд на них по вул.Герцена, Коротка 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

3132 4641,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

11.Заміна каналізаційних мереж і споруд на них по 

вул.Стефаника,15 (заміна вводу) 

76480000-1 Послуги з укладання труб  

2240 19208,40 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма фінзабезпечення апарату управління  2210 654,0 * грудень п.3.2 Пол від 25.06.19 №05/76-19  

12.Мішки сміттєві  

19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття  

2210 414,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

13. Рукавиці робочі 

18420000-9 Аксесуари для одягу    

2210 240,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 20.12.19р.  № 115 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                      М.Назар     


