
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Додаток-46 до річного плану закупівель на 2018 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 

предм. закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма фінансового забезпечення 

апарату управління Бурштинської 

міської ради на 2018 рік  

Програма функціонування ЦНАП 

* 10 000,0 * липень Рішення м/р №05/22-17 від 

27.01.2017р. 

1. Металеві захисні решітки (грати) на 

вікна, двері  (виготовлення та 

встановлення) для ЦНАП.  

44210000-5 Конструкції та їх частини  

(44212329-1 Захисні ґрати ) 

2210 10 000,0 Допорогова  

закупівля 

серпень-грудень п.3.1 Положення щодо 

допорогових закупівель 

2. Світильники (світлодіодні панелі) 

31524120-2 Настельні світильники  

2210 - 594,0 допорогова серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

3. Придбання шафів для документів та 

тумб для принтерів для відділу 

держреєстрації реч прав на нерух майно 

та їх обтяжень, юр. та фіз. осіб-підпр та 

гром формувань  

39131000-9 Офісні стелажі  

2210  - 300,0  допорогова   серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

4. Принтера для відділу держреєстрації 

реч прав на нерух майно та їх обтяжень, 

юр. та фіз. осіб-підпр та гром формувань 

 30232110-8 Лазерні принтери  

2210 - 570,0 допорогова  серпень п.3.1 Положення №03/20 від 

29.11.16р. 

5. Придбання кондиціонеру із 

встановленням для відділу реєстрації 

виборців 

3110 - 2200,0  допорогова   серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 



45331220-4 Встановлення систем 

кондиціонування повітря  

6. Жалюзі віконні для залу засідань 

адмінбудинку 

39515400-9 – Жалюзі  

2210 - 1286,0 допорогова серпень п.3.1 Положення №03/20 від 

29.11.16р. 

7. Придбання крісел для залу засідань  

39110000-6 Сидіння, стільці та супутні 

вироби і частини до них  

 

2210   4950,0  допорогова серпень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 16.08.18р.  №79. 

 

 

 

 

Заст. голови тендерного комітету                                                           ________________________                                       С.Видай 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                       М.Назар     


