
ЗАТВЕРДЖЕН(

Наказ MiHicтepcтBa економiчного розвитку i торl-iвлi УкраТни

22 березня 2016 року N9 490

Змiнч do 1оdаmку 0о Рiчно2о плану закупiвель BiO 22.11.2019 р.
рlчниЙ плАн зАкупlвЕль, що здlЙснюються

БЕз провЕдЕння процЕдур здкупlвЕль
на 2019 piK

Мукачiвська районна dержавна аOмiнiсmрацiя, коё за еДРПОУ 04053789
ня за

Предмет закупiвлi Код КЕКВ(для
бюджетних) коштiв

Очiкувана
BapTicTb
предмета
закупiвлi

Процедура
закупiвлi

Орi€нтований
початок

проведення
процедури
за куп iвл i

Примiтка

222,| 0000-5 Газети (перiодичнi
Fл-ання)
{Yр,

Код за кПКВК 7771 010
кЕкв 22l0

_з97,00

(_триста

дев"яносто ciM
грн, 00 коп. з

пдв)

листопад

l 9640000.4 полiетиленовi мiчlки
та пакети для смiття (пакети для
смiття)

код за КпКВК 777] 01 0
кЕкв 2210

397,00

(Триста

дев"яносто ciM
грн. 00 коп, з

пдв)

грудень дБ

22850000-3 lJ.| в идкоз ul и ва ч i та
суп)пне приладдя (папки на
зав"язку)

Код за КПКВК 7771010
кЕкв 22.10

1 6 800,00

Шiстнадцять
тисяч BiciMcoT
грн, 00 коп,

з ПДВ)

листопад

}
мБ

22450000.9 Друкована продукцiя

,],Iементами захисry (друкована

\-Jдукцlя на замовлення)

Код за КПКВК 7771010
, кЕкв 2210

5000,00

(П"ять тисяч грн,
00 коп з ПДВ)

листопад мБ

39290000-1 Фурнiryра рiзна
(рамка для грамоти)

Код за КПКВК 0218230
кЕкв 2210

500,00

(П"ятсот грн. 00
коп. з П!В)

л истOпад

4
мБ

22990000-6 Газетний папiр, папiр
ручного виготовлення та iнший
некрейдований папlр або картон
для графiчних цiлей (грамота,
вiтальна адреса)

Код за КПКВК 0218230
кЕкв 2210

200,00

(Двiстi грн, 00
кол. з ПДВ)

листопад

_+

мБ

32330000-5 Апараryра для запису
та вiдтворення аудiо- та
вiдеоматерiалу (радiотехнiка)

Код за КПКВК 0218230
кЕкв 2210

1500,00

(Одна тисяча
п"ятсот грн, 00

коп, з плв)

листопад

l
мБ

3971 0000_2 Електричнi побутовi
прилади (поброва TexHiKa)

Код за КПКВК 0218230
кЕкв 2210

4 300,00
(Чотири тисячi
триста грн. 00

коп. з ПДВ)

листопад

ч,

мБ



Фарбування та
маркування

ryристичних маршрлiв)

Код за КПКВК 0217622
кЕкв 2240

5000,00

(П"ять тисяч грн,

00 коп. з ПДВ)

листOпад мБ

листопад

t
мБ

F
tsr ко
техF]

сере,
qоро
загаJ
пiд'i
2+40

0000-9 Послуrи з наrляду за
нанням будiвельних робiт
liчниЙ наrляд по поточному

дньому ремонту автомобiльнот
rи мiсцевого значення
]ьного корисryвання С 070713
зд до с. Жуково км;0+000-
0) 

-

Код за КПКВК 02,17461

кЕкв 2281

,1276,00

(Одна тисяча
двiстi сiмдесят
шiсть грн, 00
коп, з ПДВ)

3BiT про

укладений
договiр

Код за КПКВК 0217461
кЕкв 2281

2022,00

(Двi тисячi

двадцять двi
грн.00 коп, з

пдв)

Звiт про

укладений
договiр

листопад

t

мБ

71520000-9 Послуrи з наrляду за

виконанням будiвельних робiт
(технiчний нагляд по поточному

""р"д"ооrу 
ремонry автомобiльноТ

дороги мiсцевого значення

загального корисryвання С 0707З1

(В.Добронь-Мукачево)-Баркасово,

lKM 0+000-3+600)

lzt szoooo-s tlослуги з нагляду за

l 

"n*o*""*", 
будlвельних робiт

|(технiчний нагляд по поточному

l 5ному ремонry автомобiльноi

|!6оrи загального корисryвання

lмiсцевого значення С 070706

|Мукачево-Макарьово-3алрtокя км

lo+000_19+000)

Код за КПКВК 02,17461

кЕкв 2281

2865,00

(Двi тисячi
вiсiмсотшiотдеся

т п"ять грн, 00
коп, з ПДВ)

3BiT про

укладений
договiр

листопад

-t

мБ

2426,00

(,Щвi тисячi
чотириста

двадцять шiсть
грн, 00 коп, з

пдв)

3BiT про

укладений
договiр

rрудень мБ

71520000-9 Послуги з наrляду за 
l

виконанням будlвельних робiт l

(технiчний нагляд по поточному l _ _ _ _л. _.л.
др,бному ремонry автоlч]обiльFlоi I 

Код за КПКВКлл0217461

дороги загального користування l КЕКВ 2281

мiсцевого значення С 070729 (В. 
l

.Щобронь-Мукачево)-Ключаркикм l0+000-,l+800) l --

грудень мБ

71520000-9 [lослуги з нагляду за

виконанням будiвельних робlт
(технiчний нагляд по поточному

црiбному ремонту автомобiльноТ

цороги загального користування

",'-цевого значення С 070720
jадiйово-Кучава з пiд"-lздом до с,

Бабичi, км 0+000-21+700)

Код за КПКВК 02,17461

кЕкв 2281

1219,00

(Одна тисяча
двiстi

дев"ятнадцять
грн, 00 коп, з

пдв)

Звiт про

укладений
договiр

1 21 9,00

(Одна тисяча
двiстi

дев"ятнадцять
грн. 00 коп, з

пдв)

3BiT про

укладений
договiр

грудень мБ

t

71520000-9 Послуги з наrляду за

виконанням будiвельних робlт
(технiчний нагляд п0 потOчному

дрiбному ремонry автомобiльноi

дороги заrальног0 корисryвання
мiсцевого значення С 070727
Ракошино-Домбоки, км 0+000-

5+200)

Код за КПКВК 0217461
кЕкв 2281

Звiт про

укладений
договiр

грудень мБ

71520000-9 Послуrи з нагляду за 
]

виконанням будlвельних робiт
(технiчний нагляд по поточному.

дрiбному ремонту автомооlльноl

дороги загального користування
мiсцевого значення С 070733
(,Щiлок-Станове-Яблунiв)_

Гендеровиця, км 0+000-7+200)

Код за КПКВК 0217461
кЕкв 2281

2426,00

(Двi тисячi
чотириста

двадцять шiсть
грн, 00 коп. з

пдв)



t

Б**,I-T,i;fil,J;,,,
F,l,'1нilы;;:i:"-l"
Ьвтомобiльноi дороги загального

користування мiсцевого значення

С О70706 Мукачево,Макарьово-
Залрокя км 0+000,1 9+П,00)

Код за КПКВК 0217461
кЕкв 2281

196135.00

(Сто дев"яносто
шiсть тисяч сто
тридцять п"ять
грн, 00 коп. з

пдв)

Звiт про

укладёний
договiр

листопад

t

мБ

45230000.8 Будiвництво
трубопроводiв, лiнiй зв'язку та

електропередач, tлосе, дорiг,
аеродромiв i залiзничних дорiг;
вирiвнювання поверхонь
(поточний дрiбний ремонт

| 
автомобiльноi дороги загального

| корисryвання мiсцевоrо значення

lc ozozzs (В. добронь-Мукачево)-
lКпюч"р*" км 0+000-1+800)

Код за КПКВК 0217461
кЕкв 2281

] 96574,00

(Сто дев"яносто
шiсть тисяч

п"ятсот сiмдеся,т
чотири грн.00

коп, з ПДВ)

3BiT про

укладений
договiр

грудень мБ

грудень мБ

45230000-8 Будiвництво 
l

точбопроводiв, лiнiй зв'язку та l

f ктропередач, шосе, дорir, . l
аЪродромiв i залiзничних дор|r; 

I

вирiвнювання поверхонь 
l

(поточний дрiбний ремонт I

lавтомобiльноiдорогизагального l

|корисryвання мiсцевого значення 
l

lc о7о720 Чинадiйово-Кучава з l

|пiд''iздом до с, Бабичi, км О+O0О- 
|

|21+700) |

louraoooo-, Будiвництво l

|трубопроводlв, лlнiй зв'язку та 
l

|елекгропередач, шосе, дорlг, 
I

lаеродромlв iзалiзничних дорlr; 
l

|вирiвнювання поверхонь

|(поточний дрiбний ремонт
lавтомобiльноТ дороги загальног0

l*op"arya""r, мiсцевого значення

|С oTOTzT Ракошино,Домбоки, км

|ц_ 0o-s*zоо1

Код за КПКВК 0217461
кЕкв 2281

98781,00

(Дев"яносто
BiciM тисяч

ciMcoT
вiсjмдесят одна

грн, 00 коп, з
пдв)

3BiT про

укладений
договiр

Код за КПКВК 0217461
кЕкв 2281

98781,00

(,Щев"яносто

BiciM тисяч
ciMcoт

вiсiмдесят одна
грн. 00 коп, з

пдв)

3BiT про

укладений
договiр

грудень мБ

f



lffi" Нн: 1lx,i,.""1". *r,"
r/firропередач, lлосе, дорlг,

,Ёродромiв i залiзничних дорiг;
Ъирiвнювання поверхонь
(поточний дрiбний ремонт
автомобiльноТ дороги загального
корисryвання мiсцевого значення
С 070733 (Дiлок-Станове-Яблунiв)-
Гендеровиця, км 0+000-7+200)

Код за КПКВК 0217461
кЕкв 228,1

196574,00

(Сто дев"яносто
l,|,Jicтb тисяч

п"ятсот сiмдесят
чотири грн. 00

коп, з ПДВ)

3BiT про

укладений
договiр

грудень мБ

ВсЬоГо: 833598,00

l

3атверджений рiшенням тендерного

Голова тендерного KoMiTeTy

3аступник голови тендерного KoMiTeTy

?екретар тендерного KoMiTery

Члени тендерного KoMiTeTy

KoMiTeTy вiд 22.11.2019 р. N9 47

Яворський l.B.

Бисага l.A.

Галянт Н,Р.

Беца M.l.

Геленич В.В.

Кунак В.М,

[илипчинець B.l.

Пiдгiрська М.В.

Хома 1.1.

ь

r

l


