
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Зміни-32 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. 

Процеду

ра 

закупівлі 

Орієнт. початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

 

Примітки 

 

1.Поточний ремонт приміщення адмінбудинку 

 43.39.1 - Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та 

оздоблювальні, інші  

 45442100-8  Малярні роботи  

2240 -7 500,0 - грудень  Подання головного 

бухгалтера 

2. Інформаційні послуги 

61.90.1 Послуги телекомунікаційні, інші  

64220000-4 Телекомунікаційні послуги, крім послуг 

телефонного зв’язку і передачі даних  
 

2240 7 500,0  - грудень  Подання головного 

бухгалтера  

3. Заміна підвальних розгалужень системи опалення в 

будинках: В.Стуса 6,15,13,17,19, Стрільців,20  

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 

(підвальні розгалуження системи опалення) 

50720000-8 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

систем центрального опалення  

2240 - 84000 - Грудень  За додатком до річного 

плану закупівель 

4. Заміна підвальних розгалужень системи опалення в 

будинках: В.Стуса 6,15,13,17,19, Стрільців,20  

згідно з ДСТУ Б Д.1.-1-2013  

43.22.1 Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем 

опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря 

50720000-8 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

систем центрального опалення  

2240 84000 - Грудень  за кошторисом 

виконання підрядних 

робіт 

5. Виконання експертизи проекту будівництва мереж 

водопостачання та споруд на них до ділянки «Індустріального 

парку «Бурштин»  

71.12.1 Послуги інженерні 

71319000-7 Експертні послуги     

2240  - 6452,60 - грудень  Подання головного 

бухгалтера  



6. Виконання експертизи проекту будівництва мереж 

водопостачання та споруд на них до ділянки «Індустріального 

парку «Бурштин»  

71.12.1 Послуги інженерні 

71319000-7 Експертні послуги     
 

3132  6452,60 - грудень  Подання головного 

бухгалтера  

7. Проектні та проектно-конструкторські розроблення 

водопостачання індустріального парку «Бурштин», 

держекспертиза ПКД  

71.12.2 Послуги щодо керування будівельними проектами 

71220000-6 - Послуги з архітектурного проектування  

 

2240 - 165 000 - грудень  Подання головного 

бухгалтера  

8. Проектні та проектно-конструкторські розроблення 

водопостачання індустріального парку «Бурштин», 

держекспертиза ПКД  

71.12.2 Послуги щодо керування будівельними проектами 

71220000-6 - Послуги з архітектурного проектування  

 

3132 158924,60 - грудень  Подання головного 

бухгалтера  

9. Виконання експертизи проекту будівництва мереж 

водопостачання та споруд на них до ділянки «Індустріального 

парку «Бурштин»  

71.12.1 Послуги інженерні 

71319000-7 Експертні послуги     

3132  6075,40 - грудень  Подання головного 

бухгалтера  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 28.12.16р.  № 56. 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                            ________________________                                       Р.Джура     

 

                                 

Секретар тендерного комітету                                                        ________________________                                        М.Назар 
 

 

 

 


