
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-54 до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 
Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

  

Код 

КЕКВ 

(для 

бюдж. 

коштів) 

Розмір бюдж.призн. 

за кошторисом або 

очікув. вартість 

предмета закупівлі, 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
1. Ремонт комп’ютерної техніки 

    50300000-8 Ремонт, технічне обслугов. 

персон. комп’ютерів, офісного, телекомунік. 

та аудіовізуального обладнання, а також 

супутні послуги 

2240 -6 200,0  

допорогова 

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

29.11.16р. 

2. Сплата членських внесків 

    98100000-4 Послуги членських 

організацій 

2800 6 200,0 Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р. 

3. Обслуговування вуличного освітлення 

    50232100-1 послуги з техн обслугов. 

    систем вул. освітлення  

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури  

грудень рішення м/р №01/41-17 від 12.12.17р. 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

4. аварійні роботи по заміні вводу 

тепломережі буд.5 по вул.Д.Галицького 

50720000-8  Послуги з ремонту і технічного 

обслугов. систем центрального опалення  

2240 25268,40 Без проведення 

процедури  

грудень рішення м/р №01/41-17 від 12.12.17р. 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

5. аварійні роботи по відновленню теплової 

мережі по вул.Стуса 45453000-7 

капітальний ремонт та реставрація 

3132 159003,60 Без проведення 

процедури  
грудень рішення м/р №01/41-17 від 12.12.17р. 

п.3.2 Положення №03/20-16  

6. аварійні роботи по відновленню входу до 

підїзду №5 по вул.Коновальця,9 

45454100-5 Відновлювальні роботи    

2240 5200,0 Без проведення 

процедури  

грудень рішення м/р №01/41-17 від 12.12.17р.  

п.3.2 Положення №03/20-16  

7. аварійні роботи по відновленню покриття 

між будинкового проїзду по вул..Стуса16,18 

45454100-5 Відновлювальні роботи    

2240 10728,0 Без проведення 

процедури  

грудень рішення м/р №01/41-17 від 12.12.17р. 

п.3.2 Положення №03/20-16  



8. капітальний аварійний ремонт ліфтів 

буд.№5 по вул..Д.Галицького п.№2 

45453000-7 – Капіт. ремонт і реставрація  

3132 26138,40  Без проведення 

процедури  

грудень рішення м/р №01/41-17 від 12.12.17р. 

п.3.2 Положення №03/20-16  

9. капітальний аварійний ремонт ліфтів  

буд.№2 по вул.О.Басараб п.№1  

45453000-7 – Капіт. ремонт і реставрація  

3132 26138,40  Без проведення 

процедури  

грудень рішення м/р №01/41-17 від 12.12.17р. 

п.3.2 Положення №03/20-16  

10. Консультаційні послуги з програмного 

забезпечення (супровід) 

72266000-7 Консультаційні послуги з 

питань програмного забезпечення  

2240 - 17 800,0 допорогова  грудень  рішення м/р №01/41-17 від 12.12.17р. 

«Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік» 

11. встановлення новорічної ялинки 

 45212140-9 - Встановлення об’єктів 

дозвілля  

2240 10 000,0  Без проведення 

процедури  

грудень рішення м/р №01/41-17 від 12.12.17р.  

п.3.2 Положення №03/20-16  

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 18.12.17р.  № 93. 

 

 

  

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар    


