
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

                                                                                                                                                          15.09.2014  № 1106  

 

Зміни-8 до додатку до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення 

закупівель на 2016 рік 

Бурштинська міська рада, код 04357466 

 

Предмет закупівлі КЕКВ  Очікувана 

вартість 

закупівлі, 

грн. 

Проце-

дура 

закупів

-лі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

КФК 010116   КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

 

27.32.1 - Проводи та 

кабелі електронні й 

електричні, інші  

2210 -800,0 - 

 

- 

 

Рішення комітету  

з конкурс.торгів 

від 23.05.16. №11 

26.80.1 - Носії 

інформації магнітні й 

оптичні  

2210 -750,0 - - 

 

Рішення комітету  

з конкурс.торгів 

від 23.05.16. №11 

26.20.2 Блоки пам'яті 

та інші 

запам'ятовувальні 

пристрої (вінчестер, 

каб. секретаря ради)  

2210 1550 - - Рішення комітету  

з конкурс.торгів 

від 23.05.16. №11 

26.20.1 - Машини 

обчислювальні, 

частини та приладдя до 

них:  

30000000-9 Офісна та 

комп’ютерна техніка, 

устаткування та 

приладдя  

2210 34198,0 До 

порогові 

ел. торги  

 Рішення комітету  

з конкурс.торгів 

від 23.05.16. №11 

КФК 010116   КЕКВ 2240 Оплата послуг 

 
45.20.1 - Технічне 

обслуговування та 

ремонтування 

автомобілів і 

маловантажних 

автотранспортних 

засобів  

2240 -895,23 - - Рішення комітету  

з конкурс.торгів 

від 23.05.16. №11 

65.12.2 Послуги щодо 

страхування 

автотранспорту 

2240 422,47 - - Рішення комітету  

з конкурс.торгів 

від 23.05.16. №11 
84.24.1 Послуги у сфері 

громадського порядку 

та громадської безпеки 

(переєстр. автотрансп) 

2240 472,76 - - Рішення комітету  

з конкурс.торгів 

від 23.05.16. №11 

КФК 010116   КЕКВ  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  

 



26.20.1 - Машини 

обчислювальні, 

частини та приладдя до 

них:  

  

3110 -34198,0 До 

порогові 

ел. торги 

 Рішення комітету  

з конкурс.торгів 

від  23.05.16. №11 

КФК 100203 Благоустрій міста   КЕКВ  2240 Оплата послуг 
41.00.4 Будування 

нежитлових будівель 

(нове будівництво, 

реконструкція, 

капітальний і поточні 

ремонти) 

(кап. ремонт пішох. 

доріжки 

вул.Шухевича) 

2240 - 393 454  До 

порогові 

ел. торги  

Травень-

грудень 

Рішення комітету  

з конкурс.торгів 

від 23.05.16. №11  

КФК 100203 Благоустрій міста   КЕКВ  3132 

41.00.4 Будування 

нежитлових будівель 

(нове будівництво, 

реконструкція, 

капітальний і поточні 

ремонти) Кап. ремонт 

пішох. доріжки 

вул.Шухевича 

45233253-7 

Влаштування 

тротуарного покриття  

3132 393 454  До 

порогові 

ел. торги 

Травень-

грудень   

Рішення комітету  

з конкурс.торгів 

від 23.05.16. №11  

 

Затверджено рішенням Комітету з конкурсних торгів від 23.05.16р. №11. 

 

 

 

 

 Голова Комітету з конкурсних            ________________________            Р.Джура 

торгів        

                                                    

 

Секретар Комітету з конкурсних         ________________________           М.Назар 

торгів       


