
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-25 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 

Програми співфінансування заходів із заміни вікон 

та дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин 

на 2019 рік 

0110000 8850,0 Без проведення 

процедури  

Січень-грудень  Рішення м/ради від 28.11.2018 № 
16/62-18  

1 Заміна дверей в III підїзді багатоквартирного будинку 

по вул.Стуса,6 в м.Бурштин по програмі співвласників 

будинку 

44220000-8 - Столярні вироби  (Вікна) 

2241 3450,0  Без проведення 

процедури  

березень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

2. Заміна вікон в VI підїзді багатоквартирного будинку 

по вул.С.Стрільців,6   

44220000-8 - Столярні вироби   (Двері) 

2210  5400,0  Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

План природоохор заходів з місц фондів з охорони 

навкол природного середовища по Бурштинській 

м/раді на 2019 рік 

2240 * Без проведення 

процедури  

Березень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р  

3. Заходи з озеленення по вул.Шухевича (поточний 

ремонт об’єкту озеленення) 

ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. Ресурсні елементні кошторисні 

норми на ремонтно-будівельні роботи.   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень       

2240   40 000,0 Без проведення 

процедури 
березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 

2240 - 704,0 Без проведення 

процедури  

Березень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 

4. Проведення технічного нагляду по заходах з 

озеленення по вул.Шухевича 

 71330000-0 - Інженерні послуги різні 

 (Допоміжні інженерні послуги) 

 

2240 704,0 Без проведення 

процедури  

березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

  



Програма Безпечне місто на 2017-2019 рр. 0110000 300 000,0 * березень-грудень  Рішення м/ради від 29.06.2017 

№07/34-17 

5. Комп’ютерне обладнання для системи відео 

спостереження: комп’ютер 

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 

частина) (Суперкомп’ютер) 

 

3110  30 000,0  Допорогова 

закупівля  

березень-грудень  п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17 

6. Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів:   
блок живлення, комп’ютерні миші, клавіатура, SD 

карта пам’яті, флеш-накопичувачі,  

веб-камери, пристрої електроживлення  
30230000-0 Комп’ютерне обладнання  

(Комп’ютерні запам’ятовувальні пристрої, флеш-

накопичувачі, комп’ютерне обладнання різне  
  

2210  15 000,0  Допорогова 

закупівля  

березень-грудень  п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17 

7. Комплектуючі (блок розеток, кабелі) 

32520000-4 Телекомунікаційні кабелі та обладнання  

 

2210  4 000 ,0  Без проведення 

процедури  

квітень-грудень  п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17. 

8. Послуги із встановлення системи відео 

спостереження: монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи: монтаж/прокладання коробів, кабелів, 

первинне програмування ІР камер, присвоєння 

відповідної ІР адреси; налаштування доступу до ІР 

камер з локального робочого місця на об’єкти (за умови 

наявності технічної можливості); 

програмування комутаційного обладнання з метою 

доступу до кожної ІР камери з міського центру обробки 

даних через мережу Інтернет 

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних (Послуги передачі даних за протоколом 

бездротового доступу) 

2240 50 000,0 Без проведення 

процедури  

квітень-грудень  п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17  

9. Придбання системи відео спостереження: камери 

(внутрішня та зовнішні), мережевий комутатор, 

телекомунікаційне обладнання 

32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання 

(Відеообладнання) 

2210 155 000,0 Допорогова 

закупівля 

квітень-грудень п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17  

10. Послуги з встановлення відеокамер до системи 2240 25 000,0  Без проведення травень-грудень  п.3.2 Положення із змінами від 



відео спостереження   

51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, 

телевізійної, аудіо- та відеоапаратури  

процедури  29.09.17 №18/36-17  

11 Послуги з технічного обслуговування системи відео 

спостереження 

50530000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки  

2240 15 000,0 Без проведення 

процедури 

Червень-грудень п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17  

12. Послуги з моніторингу і обслуговуванню охоронної 

системи  

79710000-4 Охоронні послуги  

2240  6 000,0 Без проведення 

процедури 

Червень-грудень п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 22.03.19р.  №34. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                       Р.Джура 

 

  

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


