ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
22.03.2016 № 490

Додаток-36 до річного плану закупівель на 2018 рік
Бурштинська міська рада, код 04357466
Конкретна назва предмету закупівлі
Коди відповідних класифікаторів
предмета закупівлі (за наявності)

1

Код згідно
з КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

2

Програма фінансового забезпечення апарату
управління Бурштинської міської ради на 2018 рік
(по заходах ЦНАП)
1. Організація захищених каналів зв’язку
2240
ДМС для доступу до підсистеми
оформлення документів, що підтвердж.
громадянство та посвідчують особу,
підключення (ЄДДР) ДМСУ
64221000-1 - Послуги з під’єднання
2. придбання печатки адміністратору
2210
ЦНАП
30192153-8 Штампи
3. штемпельна фарба
2210
30192110-5 Чорнила та пов’язана
продукція
*
Програма про фонд міської ради на
викон депут повнов на 2016-2020 роки
4. Освітлення пішохідних переходів по
2240
вул.Міцкевича
45316110-9 Монтаж обладнання
дорожнього освітлення
5. Ремонт дахів
2240
45261210-9 Покривання дахів

Розмір бюдж.
призн. за
кошторисом або
очік. вартість
предм. закуп, грн.

3
6 000,0

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

4
*

5

6

червень

рішення м/р №02/53-18 від
30.05.18

5730,0

Без проведення
процедури

червень-грудень

Рішення м/р від 23.02.18 №
09/46-18
лист ДП «Українські спеціальні
системи» від 06.02.17 №09-1538

200,0

допорогова
закупівля

червень

п.3.1.положення

70,0

допорогова
закупівля

червень

п.3.1.положення

*

*

червень-грудень

- 5000,0

Без проведення
процедури

червень-грудень

- 4999,13

Без проведення
процедури

червень-грудень

Рішення м/р №05/22-17 від
27.01.2017р.
Рішення м/р від 29.09.17
№18/36-17 зміни до Положення
доп. закуп.
Рішення м/р від 29.09.17
№18/36-17 зміни до Положення

6. Влаштування сходів по вул.Міцкевича
45233252-0 Влаштування вуличного
покриття
Програма соц-економічного та
культурного розвитку на 2018р.
7. Поточний ремонт дороги по
вул.О.Басараб
45233142-6 Ремонт доріг
8. Поточний ремонт дороги по
вул.О.Басараб
45233142-6 Ремонт доріг

2240

9999,13

допорогова
закупівля

червень-грудень

п.3.2.положення
лист депутата

*

*

*

червень

2240

-100 000,0

Без проведення
процедури

травень

Рішення м/р №02/46–18 від
23.02.2018

2240

100 000,0

допорогова
закупівля

червень

п.3.1.положення щодо
допорогових закупівель

*

Затверджено рішенням тендерного комітету від 15.06.18р. №55.

Голова тендерного комітету

________________________

Р.Джура

Секретар тендерного комітету

________________________

М.Назар

