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НакаЗ MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi УкраТни

:
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3MiHu dо dоОаm ку Оо Рiчноео плану закупiвель бЁ 29.08.2019 р.
I

рlчниЙ плАн зАкупlвЕль, що здlЙснюються
БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПlВЕЛЬ
на 2019 piK

мукачiвсъка районна Оержавна аОмiнiсmраЦiЯ,

КО0

За еДРПОУ 040537В9

наЙменyвання замовника, код за СДРllОУ

Очiкувана

Предмет закупiвлi

Код КЕКВ(для
бюджетних) коштiв

BapTicTb

предмета
закупiвлi

Процедура
закупiвлi

Орiентований
початок
проведення
процедури
закупiвлi

69ооо,о;
30210000-4 Машини для обробки
даних (апаратна частина)
(комп"ютер в комплектi; ноутбук)

кЕкв

31,10

30230000-0 Комп'ютерне

обладнання

(багатофункцiональн ий лазерний
принтер; лазерний принтер;
сканер)

l

Код за КПКВК 7771О10

Звim про

(Шiстдесят
дев"ять тисяч
грн. 00 коп. з ПДВ)

уклаOанчй
0oeoBip

вересень

47700,00
Код за КПКВК 7771010
КЕКВ 2210; кЕкВ 3'1 '10

ciMcoT грн. 00
коп. з

71520000-9 Послуги з нагляду за

вересень

(Сорок ciM тисяч

П!В)

442937,00

виконанням будiвельних робiт

(технiчний нагляд по капiтальному
ремонry автомобiльноТ дороги

iсцевого значення загального
користування С О70720
Чинадiйово -Кучава з пiд"Тздом до
с.Бабичi км 0+000-21 +700)
м

Код за КПКВК 0217462;

0217463 кЕкв 3132

240000-2 Архiтекrурнi,
iнженернi та планувальнi
послуги (авторський нагляд по
капiтальному ремонту
Код за КПКВК 0217462,
автомобiльноТ дороги мiсцевоrо
0217463 кЕкв 31 32
значення загал ьного користування
С 070720 Чинадiйово -Кучава з
пiд"Тздом до с.Бабичi км 0+000-

71

21+700)

3вim про
:

(Чотириста сорок
двi тисячГ
дев"ятсот
тридцять ciM грн.
00 коп, з ПДВ)

уклаdанчd

вересень

0oeoBip

21600,00
вересень
(Двадцять одна
тисяча шiстост
грн, 00 коп. з ПflВ)

31000,00
71520000-9 Послуги з нагляду за

j

виконанням будiвельних робiт

(технiчний нагляд по
експлуатацiйному утриманн ю

районних автомобiльтних дорiг
загального користуван ня мiсцевого
значення)

3Bim про

Код за КПКВК 0217461
кЕкв 2281
(тридцять о{на
тисяча грн. 00 коп.
з ПДВ)

уклаOанчй
0oeoBip

вересень

Примiтка

ВСЬоГо

:

3атверджений рiшенням тендерного KoMiTeTy вiд 29.0s.2O19p. Nq

Голова тендерного KoMiTeTy

31

l

|-/

Заступник голови тендерного KoMiTeTy
Секретар тендерного KoMiTeTy
Члени тендерного KoMiTeTy

Геленич В.В.
Кунак В.М.

Пилипчинець B.l.

Пiдгiрська М.В.
\,.:

с/

Хома 0.I.

