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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ MiHicTepcTBa економiчного розвитку l торгiвлi УкраТни

22 березня 2016 року N9 490

ЗмtнЧ do dоdаmку dО РiчноеО планУ закупiвеЛь Bid 25.о7.2О19 р.

рlчниЙ плдн зАкупlвЕль, цlо здlЙснюються
БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУП!ВЕЛЬ

на 2019 piK

МукачiВсъка раЙонНа dержавна аOмiнiсmрацiя, коО за е!РпоУ о4O5з78g
найменування замовника код за еДРПОУ

18930000-7 Мiшки та пакети
(тканиннi сумки з логотипом)

]

l

]

i221 50000-6 Брошури (брошури)
1

l

Код за КПКВК 0217622
кЕкв 2210

Код за КПКВК 0217630
кЕкв 221 0

Предмет закупiвлi Код КЕКВ(для
бюджетних) коштiв

Очiкувана
BapTicTb
предмета
закупiвлi

Процедура
закупiвлi

Opie нтований
початок

проведення
процедури
закупiвлi

Примiтка

39150000-8 Меблi та приспособи
рiзнi (iнформацlйнi таблицi)

Код за КПКВК 0217622
кЕкв 221 0

6000 00

r,L_1]IcTb тисяч грн
0С коп з ПДВ)

серпень

22't 60000-9 Буклети (буклети) Код за КПКВК 0217622
кЕкв 221 0

8000 00

(В с м тисяч грh

0С ког з Пl]Вl

серпен ь

з200 00

(Три тисячl двiстr
грн 00 коп з П!В)

серпен ь

1 7500 00

(Сrмнадцять тисяч
п"ятсот грн 00

коп з ПДВ)

серп ен ь

71 520000-9 Послуги з нагляду за
виконанням буаiвельних робiт
(технtчний нагляд по поточному
середньому ремонту
автомобiльноi дороги загального
користування мiсцевого
значення С 070737 Пiд"'r'д до
с.Крите км 0+000*2+200)

Код за КПl{ВК 0217462
кЕкв 228-1

з500 00

(Три тисячr
п"ятсот грн 00

коп з ПДВ)

ЗBпtl про

уклаdанч й

doeoBtp
липень

71 520000-9 Послуги з нагляду за
виконанням будiвельних робiт
(технiчний нагляд по поточному
середньому ремонту
автомобiльноl дороги мiсцевого
значення загального користування
С 07071З Пiд"lд до с.Жукове км
0+000_2+400)

Код за КПКВК 0217462
кЕкв 2281

3750,00

(Три тисячr ciMcoT
п"ятдесят грн 00

коп з П!В)

Звitп про

уклаOанчй
0oeoBip

липен ь

7'1520000-9 Послуги з нагляду за i

виконанням будiвельних робiт i

(технiчний нагляд по поточному 
l

середньому ремонту 
|

автомобiльноi дороги мtсцевого 
l

3НаЧеННЯ 33ГЭЛоНОГО КОРИСТУВаННЯ 
|

с 070722 Лецовиця-Брестtв км l

О+ОО0-4+1 З0l 
i

l

Код за КПКВК 0217462
кЕкв 2281

4505 00

(Чотири тисячl
п ятсот п"ять грн

00 коп з ПДВ)

Звtm про

уклаOанttй
0oeoBip

л и пень



71520000-9 Послуги з нагляду за

виконанням будiвельних робiт
(технiчний нагляд по поточному
середньому ремонту
автомобiльно'r дороги м iсцевого

значення загального користування
С 070732 Лалово-3убiвка км

0+000-3+500)

67з4 00

(од за KIlKB( а217462|
t(Et(B 22в1 l ,u, стс тисяч

| ] мсоt -рищчято
lлл
]чо,иои грн L'U ког

l з ПДВ)

Звtпl про

уклаdан сtй

0oeoBtp
л и пень

t

ВСЬОГО: i 5зlв9,00
I

l

_l

3атверджений рiшенням тендерного KoMlTe,l-y вlд

Голова тендерного KoMiTeTy

Заступник голови тендерного KoMiTeTy

Секретар тендерного KoMiTeTy

Члени тендерного KoMiTeTy

25 07 05 201 9р Nq 25

Яворський l.B.

Бисага l.A.

Галянт Н.Р.

еца M.l.

Геленич В.В.

Кунак В.М.

Пилипчинець B.l.

Пiдгiрська М.В.

Хома 1.1.


