
РIЧНИЙ IlЛAH
закупiвель ва 20lE piк зi змiнами l9.1 1,2oI8

Днiпропетровська обласна рца
€дрпоу 23928934

I(оди вЦповЦних
масифiкаторiв прсдмета Конкретна назва предмета закупiвлi

(од згйно :

КЕКВ (дм
Кол згillно
ltEKB (дм

Код злйно :

KEI(B (л,ля

Розмiр
бюджетного
п ризначення

за кошторисом Прочедура
закчпiвпi

OpicHToB-
нпй

початок
проведен
шя проце-

лури
закупiвлi

Примiтки
закупlвлl

KoIIlTltr ) KorIrTiBI KolllTiBI BapTlcTb
tIредмета

I l 2 2 з б

Дк 02 I :20 l5 "03l 20000-8" 03 1 20000-8 Продукчй рослинництваl у Фму
числi reпличноrc (KBiTKoBi композицii') 22]'о 310 о00,00 Вцкритi торги

лютий
20l8 року

ЦК 02 1:20l5 "302 l0000_4"
302 10000-4 Машини дм обробки даних
(апаратна частина) (персонмьний комп'ютер
в комплектi)

3110 520 000,00 l}tдкриr'r 'горги червен ь

2О l8 року

ДК 02 l :20 15 "503lOO0O- l

50З l0000- 1 Технiчне обслуговування i ремонт
od)icнoi технlки {технiчне обслчговчвання l
потоlний ремонт маркYваlьвоi маLuини тилу
MME_ ll

224о з 840,0{)
IlepeгOB()plla

Il роllелvра 20 l8 року

цк 02l|20I5 "503l0000 l

;03 lOOO0- 1 TexHirHe обспуговуваяня i ремонт
)фiсноi технжи {технiчне обслчговчвання i

lоmчний рсмонт копiювfuьно-
]озмножувмьноi технiки)

224о .l00 00о,00 l]Llкритl торги березень
20 l8 poKv

ДК 02 I :20 l 5'60l70000-0"

60 170000-0 Прокат пасщирських
транспортних засобiв iз водi€м (послуги з
автотранспортною обспуювуваяня
виконавчого апарату Дн iп ропетровськоi
обласноj ради)

,?Jn 8 зоо 4оо,00 Переговорна
процедура

березень
20l8 poKv

дк 02 l:20 l 5 "60 l 70000 0"

60 l 7ОOО0-0 Прока], пасжирських
транспортних засобiв iз водiсм (послуги з
автотранспортного обслуговування
виконавчою алараry Днlпропетровськоi
обпасноi ради)

224о 8 зо() .100,о0

Викритi торги
3 пYблlкацiсю
англiйською

мовою

:iчень 2018
року

ДК 02 l :20 l 5 '60 l 70000 0"

60 l7o00o-0 Прокат пасжирських
транспортних засобiв iз водi€м (послуги з
автотрацспортноrc обспуговування
виконавчоrc апарап Днlпропетровськоi
обласноi р.ци)

2240 8 300 .t00,00

Вцкритi торги
] пчблiкацiсю
англiйськокl

мовою

груден ь
20 l7 року

alK ()2l:20l5 725l0000_3"

725 lOOO0 3 Управлiн.ькi tlослуги, п()в'язаill з
комп'ютерними l,ехноrогiями (поспуги
:исreмно-технiчного обслуговчван ня,
ншrcдження та експпуатацii сисreми
нформацiйного забезпечення депутатiв -
,рмА III _днIпро")

224(l з5() 000,0()
I lерсговорна

п роцедура
KBlTc ll ь

20 l 8 року

ЦК 02 l :20 l 5 "79340000 9"

793400ОО 9 PeMaMHi та маркетинювi поспуги
(поспчги з розповсюдження MaTepiaiB з
висвiтлення дйльностi обласноi ради на
електронних iнформацiйних ресурсах)

224о 900 000,00 ВИкритi торги
лютий

2018 року

ЦК 02 l :2о15 "7gз4ооOо_g"
79340000-9 PeMaMHi та маркетинrcвi послуги
(послуги з розмiщення оrcлошення v виданнi

"OcBiтa Украiни")
224о -lб 000,о0 I Iереговорна

проlrедура
пютий

2О 18 рокY

цк 02 l:20 l5 "7934о0оо-9"
79340000-9 PeMaMHi та маркетингоаi послуги
(послчги ] розповсюдження рцiороликlв про
висвiтлення дйльностi обласноi ради)

224о бOо 0оо,00 [JИкритi торги березень
20l8 року

llK 02 1 :20 l 5 't]03 l0000-0"

803 10000-0 Послуги у сферi освiти дм моподi
(навчання.wасникiв ДТО та iхнLч дiтей дм
здобуm вищоi освiти за спецiщьнiстю 074,
28 l 'Публiчне .управлiння та
цмiнiстрування")

2282 2 l з 600,00 I Iереговорна
процеl\ура

сlчень

2018 року

Дк 02 l:2O l5 'аозlоооо_о'

803 l0000-0 Послуги y c()epi освiти д,м молодi
lнавчання Wасникiв Д'ГО та iкнLч дlтей ш
здобуm виlцоi освiти за спецiмьнiстю О74.
28I "Публiчне Yправлiвня та
адмiнiструванпя")

22а2 4 l б .loo,o() Переговорва
!| роцедчра 2() 18 рOкY

лК 02 I:20l5'921 l0000 5"

92 l l0000-5 Послуги з виробництва
кiноплlвки ]а вцеока(,ет i с\ tlvTHi послчги
(послчги з виробництва cepii iнформацlйно-
публiцистичвих MaтepiмiB)

224о 900 000.00 Вцкритi торги
лютий

20 18 року

ДК 02 l ;20l5 "92l20000-8'

92 120000-8 Послуги з розповсюдження KiHo-
та вИеопродукцii (послуги з розповсюдженця
вцеоматерiмlв з tsисвlтлення дiяльностi
обпасноi ради на регiонilьних телскана\8l

221о l l00 000,00 I]Икритi торги лютий
20 l8 poKv

4




