
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-14 до річного плану закупівель на 2020 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 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма соціально-економічного розвитку на 

2020 

* 60797,0 * * Рішення м/ради від 26.02.2020 

№01/90-20  

1.Придбання дезінфікуючих засобів для 

проведення дезінфекції по місту: хлорвмісні та 

інші за способом дії препарати для дезінфекції 

поверхонь, матеріалів, обладнання – гіпохлорид 

натрію 

24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини  

(24312220-2 Гіпохлорит натрію) 

2210 15404,0 Без проведення 

процедури  
квітень постанова 225/20.03.20  

 

2.Придбання захисних засобів: респіратори FFP2, 

FFP3, рукавиці  

35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне 

обладнання  (35113400-3 Захисний одяг)  

2210 36650,0 Без проведення 

процедури  
квітень постанова 225/20.03.20  

Код згідно з УКТЗЕД  

 9020 00 00 00  

4015 Рукавички нітрилові  
3.Вапно негашене 

44920000-5 Вапняк, гіпс і крейда  
(44921200-4 Вапно) 

2210 6500,0 Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

4.Технагляд по обслуговуванню мереж вуличного 

освітлення 71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги (71248000-8 Технагляд за 

проектами та документацією  

2240 1839,0 Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  



5.Технагляд по капітальному ремонту мереж 

вуличного освітлення 71240000-2 Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги (71248000-8 

Технагляд за проектами та документацією)  

3132 404,0 Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

Програма про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень 

* 17346,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  
6.Радіатор для автомобіля 

34330000-9 Запасні частини до вантажних 

транспортних засобів, фургонів та легкових 

автомобілів  

2210 17346,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

План природоохоронних заходів на 2020 рік 

  

* 4937,0 Без проведення 

процедури  
квітень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  
7.Технагляд по проведенню заходів з охорони 

підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення 

по вул.Лісна 71240000-2 Архітектурні, інженерні 

та планувальні послуги (71248000-8 Технагляд за 

проектами та документацією) 

 

3132 

 

4937,0 

Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 06.04.2020 р.  №22 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     
 


