
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Зміни-26 до додатку до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення закупівель на 2016 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 

предмета 

закупівлі, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнт початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

 

1. 58.29.4 Програмне забезпечення оперативнодоступне (у 

режимі on-line) для сектору реєстрації місця проживання та 

зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб 

48624000-8 Пакети програмного забезпечення для 

операційних систем для персональних комп’ютерів  

3110 -27 600 Державні  

допорогові 

торги 

(електронні 

закупівлі)  

Квітень-

грудень  

 

 рішення міської 

ради №03/10-16 

від 22.04.16р.  

2. Придбання ліцензійного програмного забезпечення  

 Microsoft Windows 10 UKR Upgrd OLP  

код ДК 016:2010  58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії на 

право користування програмним забезпеченням  

код ДК 021:2015  72268000-1 Послуги з постачання 

програмного забезпечення  

3110 4 000 Державні  

допорогові 

торги  

(електронні 

закупівлі)  

грудень Доповідна 

записка №18/02-

13 від 28.11.16 

3. Монітор Philips 223VБLSB 

26.20.1- Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 

30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя  

2210 3 000 допорогові 

торги 

(електронні 

закупівлі)  

грудень Доповідна 

записка №18/02 

4. Катрідж Pantum PC-110 

26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до 

них:(картриджі)  

30125100-2 Картриджі з тонером  

2210 1 800  допорогові 

торги 

(електронні 

закупівлі) 

грудень Доповідна 

записка №18/02 

5.Сканер відбитків пальців 

код  ДК 016:2010 - 26.20.1 Машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них  

30233310-7 Зчитувачі відбитків пальців  

2210 2 800 Державні  

допорогові 

торги  

(електронні 

закупівлі) 

 

грудень Доповідна 

записка №18/02 



6. Цифрова фотокамера з об’єктивом та фото аксессуарами  
26.70.1 - Устатковання фотографічне та частини до нього   

38650000-6 - Фотографічне обладнання  

3110 13 000 допорогові 

торги 

(електронні 

закупівлі) 

грудень Доповідна 

записка №18/02 

7. Парасолька із штативом  

26.70.1 - Устатковання фотографічне та частини до нього   

38650000-6 - Фотографічне обладнання  

2210 2 000 допорогові 

торги 

(електронні 

закупівлі) 

грудень Доповідна 

записка №18/02 

8. Послуги з виготовлення електронного цифрового підпису  

Код ДК 016:2010  63.99.1 Послуги інформаційні, інші, н.в.і.у. 

Код  ДК 021:2015 64216200-5 Електронні інформаційні 

послуги   

  

2240 1 000 

 

 

Державні 

допорогові 

торги 

(електронні 

закупівлі)   

грудень Доповідна 

записка №18/02 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 02.12.16р.  № 44. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                            ________________________                                       Р.Джура      

 

                                 

Секретар тендерного комітету                                                       ________________________                                       М.Назар 


