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Ilк 02l ]20l 5 "0] l20000.8"
)] I20000_8 Проryкцiя рФинництва, у Фму
lифi тепличного (KBiTKoBi композицii)

22l0 300 000,00 вlдФитI юрги лютий 2019
Вiдмiна юргiв (вщхилення
Bcix тендерних пропозицlй)

Щ 02l:20| 5 "03 l 20000_8"
03l20000-8 Про.ryкцiя рфйнництв4 у юму
чиФi тешичного (KBiTKoBi композицii)

22|0 300 000,00 вцкрит фрги березень 20 l 9
тк вй 26,03
M15

цк 02 l:20l 5 "з02 l 0000-4"
30210000_4 Ммини щ обробхи дших
(шарапа чrcтина) (перФвшьний комп'ютер зll0 600 000.00 вlдкритl Фрги KBireHb 20l9

tк 02l:20l 5 "503 l0000_ l"

50] l0000- l Технiчне обслуговувшня i ремонт
фlсноi reхнiки (reхнiчне обоryговувшня l

поФчний ремонт MapKyBMbHoi мщинн ilгry
MME_l)

2240 4 000,00 переговорна процедфа сiчень 20l9

02l ]20l 5 "503 l0000-1"

503 l0000_1 Технiчне обсrryговувшня i ремонт
фiсноt технtки (технlчне о&Jryrcвувщня l

поrcчниЙ ремоят копiювшьно-
2240 350 000,00 вцкритl rcрги сiчень 20l9

цк 02l:20l5 "60l70000-0"

50 l 70000.0 Пркат лrcщирських

Фшспортних зас'обiв iз водiсм (пmrryги з

щФтщспорпоaо обсrryaовувмня
зиконФчоф Фараry Днiпропетровськоi

224о l2 000 000,00
вйкритi rcрги з rrублiкщiсю

мглiйсьхою мовою
сiчень 20l9

BйMiHa rcргiв (полмня
дя участi в них менше

двох reщерних
пропозицiй)

цк 02 l:20l 5 "60l 70000-0"

50 l 70000_0 Прюкат пемирських
ФФспортних асобiв iз водiсм (пелуги з
штотршспортною йJryrcвувшяя
rиконФчого шФаry Днiпрпgтроsськоi
frласноi пми)

2240 12 000 000,00
вйкритi mрги з гrублiкщiсю

шглiйською моюю береФяь 20 l 9
тк вй 01.0]
N9 l0

IIК 02 l:20l 5 "79340000_9"

79340000-9 Решшнi та маркФинrcвi посrlугй
пФлуги з рзповсющення Marepiшiв з

lисвiтлення дiшьнфтi обласноi рця на
,екгрнних iнфрмщiйних ресурсш)

2240 700 000,00 вцкриfl rcргя сiчень 20l9

ДК 02 l ]20l 5 "80З l0000-0"

l03l0000-0 Пеlryги у сферi свiти шя мололi
нмчшня учФrикiв АТО та ixнix дiтей шя
цбупя вищоi фвiти за спецiмьнiстю 074,
l8I "Пrблiчне упрФiння тs

2282 561 600.00 переговорна проце,ýра сiчень 20l 9

IК 02 l:20l 5 "803 l0000_0"

]03 l0000-0 ПФлrтн у сфрi свiти щя мшодi
'нечшня 

учюникiв АТО та ikнix дireй шr
цобуmя вищоi Фвiти и спецiшьнiсф 074,
l8l "Публiчне упршлiння та
l.-;-irй--o--."\

2282 ]74 400,00 переговорна прцедФа вересень 20l9

Д{ 02l|20l5 "92l l0000_5"

)2l l0000-5 Пшrryги з виробняцтва
dношiвки та вЬфкасfi i суrrугнi пшуги
пфIryги з вирбницпа cepii iвфрмщiйяФ
ryблiцистичних MarepimiB)

2240 400 000,00 вИкритi Фрги (ЪреФвь 20I9

ЦК 02l :20l5 "92t20000-8"

)2l20000.8 Пф,тугs з рзповýюдженн, кiнФ

2240 900 000,00 вiдкритi торги (Ърезевь 20l9iйфматерiмiв з висвiтлення дiшьностi
)бленоi рци на регiонФьних тФекммм)

IK 02l:20l5 "922l0000-6"
)22 l 0000-6 ПФJrуги рцiомошенм (пФJryти

l аисвiтлення дiшьнФi облФноi рщи ва 2240 2 500 000,00 вщкритl тOрги червень 20l 9

|к 02] ]20l 5 "92400000-5"
)2400000-5 Пеrryги iнфрмшiйних rевтств
пшуги iнформщiЙних шентств)

2240 500 000,00 вйrритi Фрги червевь 20i9




