
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-37 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 

Програма соціально-економічного та культурного 

розвитку на 2019 рік 

 

0110000  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

1. Експертиза робочих проектів по капітальному 

ремонту дорожнього покриття 

71310000-4 Інженерні послуги різні 

3132 -2 800,0 Без проведення 

процедури  

травень Рішення міської ради від 27.03.19 

№010/69 – 19  

2. Придбання матеріалів для підготовки міста до свят: 

будівельні товари 

44420000-0 Будівельні товари  

2210    - 20 000,0  Допорогова 

закупівля  

травень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р  

3. Робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття від вулиці Міцкевича  (автодорога H О9 

Львів-Мукачево)  до площі Героїв ОУН-УПА в 

м.Бурштин Івано-Франківської області» 
71320000-7 Послуги з інженерного проектування  

3132    22 800,00  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

4. Заміна аварійної ділянки водогону ф225мм 

вул.Франка (в районі кладовища)  

65130000 -3 Експлуатування систем водопостачання  

2240 -2 472,0  Без проведення 

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

29.11.16р.  

5. Проведення технічного нагляду по заміні аварійної 

ділянки водогону ф225мм вул.Франка (в р-ні кладов)  

 71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 2 472,0 Без проведення 

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

29.11.16р.  

6. Заміна аварійної ділянки водогону ф225мм по 

вул.Лепкого-Л.Українки  

65130000 -3 Експлуатування систем водопостачання  

2240 -1610,0  Без проведення 

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

29.11.16р.  



7. Проведення технічного нагляду по заміні 

аварійної ділянки водогону ф 225 мм по вул. 

Лепкого Л.Українки  

71330000-0 - Інженерні послуги різні 

2240 1610,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

Програма Безпечне місто на 2017-2019 рр. 0110000 * * травень Рішення м/ради від 29.06.2017 

№07/34-17 

8. Придбання системи відео спостереження: камери 

(внутрішня та зовнішні), мереж комутатор,  обладнання 

32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання 

(Відеообладнання) 

2210 -155 000,0 Допорогова 

закупівля 

травень п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17  

9. Послуги з встановлення відеокамер до системи 

відео спостереження   

51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, 

телевізійної, аудіо- та відеоапаратури  

2240 - 25 000,0  Без проведення 

процедури  

травень п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17  

10. Послуги із встановлення системи відео 

спостереження: 64210000-1 Послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних (Послуги передачі даних за 

протоколом бездротового доступу) 

2240 -15 554,50 Без проведення 

процедури  

травень п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17  

11. Послуга з монтажу та настройки відеоспостер 

(у т.ч. придбання відео- та пасивного обладнання) 
51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, 

телевізійної, аудіо- та відеоапаратури  

2240 195 554,50 Без проведення 

процедури  

травень п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17  

12. 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  -6600,0  Допорогова 

закупівля  

березень-грудень  п.3.2 Положення із змінами від 

29.09.17 №18/36-17 

13. Монітор, флеш-накопичувачі 

30230000-0 Комп’ютерне обладнання  

(Монітори з сенсорним екраном) 

 (Флеш-накопичувачі) 

2210 6600,0 Допорогова 

закупівля  

травень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

План природоохор заходів з місц фондів з охорони 

навкол прир серед по Бурштинській м/раді на 2019 р 

* * Допорогова 

закупівля  

травень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
12. Придбання установок, обладнання для збору, 2210 -12 000,0 Допорогова травень п.3.1 Положення №03/20-16 від 



перероблення, знешкодження та складування 

побутових відходів: бензокоса, бензопили 

16310000-1 Косарки  

(Косарки для газонів, парків і спорт майданчиків) 

закупівля  29.11.16р. 

13. Придбання установок, обладнання для збору, 

перероблення, знешкодження та складування 

побутових відходів: бензопила 

42650000-7 Ручні інструменти пневматичні чи 

моторизовані  

3110 12 000,0 Допорогова 

закупівля  

травень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

14 Заходи з озеленення  вул.О.Басараб  

45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи  
 

2240  -50 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

15 Заходи з озеленення  вул.О.Басараб  

 77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень      

2240   50 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 07.05.19р.  №49 . 

 

 

  

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


