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Щ 02l:2015 "03 l20000-E"
)3t20000_8 Про,ryкцй рофинництв4 у rcму
iишi тешичноло (KBiTKoBi композицii) 22l0 300 000,00 вiдхритi rcрги лютий 20l9

К 02l:20i5 "]02l0000_4"
}02l0000_4 Мшиви шя сlбрбки дщих
шфатна чrcтина) (персонщьЕий комп'юreр
l комшеm)

зIl0 600 000,00 вiдкритi rcрги KBiTeHb 20l9

ЦК 02l:20l5 "50Зl0000_1"

503 l0000-1 Технiчне обсrryrcвувмня i ремонт
фlсноl технlки (ftхнlчне обсJrymвувФвл l
хоrcчний ремонт мФкувшьноi мщини типу
имв_l)

2240 4 000,00 llереговорна прцедура сiчень 20l 9

Щ( 02 l :20l 5 "503 10000-1"
'03 

l0000-1 Технiчне обс.пуrcвувФвя i рем
фiсноi технiки (технrчне обсJryговувшня i
IоФчниЙ ремонт копiювшьнФ
юшноwвмьноi reхяiкя'|

2240 350 000,00 вiдкритi юрги сiчень 20l9

ЩК 02l:20l5 "60l70000_0"

б0l 70000-0 Прокат пФажирсьхих
тршспортних засобiв iз водiем (поrryги з
шmтшспортного обсrryговувшня
виконФчого апараry Днiпроптровськоi
(бласноi Dщи)

2240 12 000 000,00
вiдкритi rcрги з rryfuiкацiсю

шглiйською мовою сiчень 20I 9

Вiдмiна юргiв (подшня
шя участi в них мевше

дох тецерних
пропозицiй)

IK 02li20l5 "60l70000_0"

50 l 70000-0 Прокат ласмирських
грщспортних зафбiв iз водiсм (послуги з
цютавспортного обслуговувшня
Jиковавчого шараry Дн,п;юпетовськоl
)6леноi пми)

2240 12 000 000,00
вiдкритi rcрги з публiкщiсю

шглiйською мовою березень 20l9 л ТК вй 0l,0З,20l9
N9 l0

ДК 02l:20l5 "79]40000-9"

19340000-9 Решшнi та MapKfrHHrcBi поспуге
посд/ли з розпоsсюдження MaтepiutB з
}исвiтлення дiшьвфтi облrcноi рш на
uекгронних iнформщiйних реryрсш)

2240 700 000,00 вiдкритi торги сiчень 20l9

цк 02l:20l5 "803l0000_0"

E03l0000-0 ПоФуги у сферi mвiти щя ммодi
(нФчмня учасникiв АТО то ixHix дiтей щя
цобуmя вицоi Фвiти за спецiшьнiстю 0?4,
28l "Публiчне упршлiння та
ммiнiсmчваняя")

2282 561 600,00 лереrcворна процедура сiчень 20l9

цк 02l:2015 "803t0000_0"

803l0000-0 Пос,тули у сферi швiти дя мшодi
(ншчшня учасникiв АТО та ixHix дireй дя
uобупя вицоi освiти за спецiшьпiстю 074,
28l "Публiчне упрмлiння та

374 400,00 переговорна процедфа вересень 20l9

Дк 02l:20l5 "92l l0000-5"

)2l l0000_5 Пmlryги з виробництва
dношiвки та вйфкФет i супутнi пФуги
пФJryги з виФництва cepii iнформщiйно-
rублiцистичних MaTepiuiB)

2240 400 000,00 вlдкритl Фрaи березень 20l9

цк 02 I:20I 5 "92l 20000_8"

92120000-8 Послуги з розповсюдження KiHo-

2240 900 000,00 вцкритl rcрги березень 20l9вИфматерiшiв з висвiтлення дiмьностi
)бласноi рщи на регiонмьних мекФмм)

ЦК 021]20l 5 "922l0000_6"
)22l0000_6 ПФуги рцiомошення (посJrуги
) висвiтлення дiшьностi обпФноi рци на
)mio)

2240 2 500 000,00 вiдкритi торги червень 20l9

ЦК 02l:20l5 "92400000_5"
)2400000_5 Послуги iнформацiйних rентств
'пшуги i!формщiйних 0ентств)

2240 500 000,00 вiдкритi rcрги червень 20l 9




