
РIЧНИЙ ПЛЛН
rакупiвФь пе 20l9 piK li tмifftмп 01.04.20l9

<<!нiпропетрооськl облiсшs радrD
€дрпоу 23928934

Кодл вИловИяяt м.схФiпmрl,
лFдмФl urсупiмi Коlr?"шa шatsa прGдшa ul(упlшl

кщ т|дю
t К8КВ (щя

юtr,тlз)

Код rгИffо
t КЕКВ (щп

rаштiз)

код ш,ино
l КЕКВ (щя

Potм|p бщтпого

очlryurн. BrpтiФb
пр.с4/рr !щlмl

Орiсхтовхий

Прхм|тп

3

t|К 02 l :20 l 5 "03 I 20000_8" 22l0 ]00 000,00

J l!wW-o lrроryкцlя [шинництвц у тому
иФi тешичного (KBiпoBi композичii) вlдкритl rcрги лютий 20l9 Вiлмiна rcргiв

Щ 02l:20I5 "0]l20000_E" 3 l20000_8 Продукцiя рослинництва' у rcму
ислl тешичноrc (KBiTKoBi композицii) 22 l0 ]00 000,00 ацкритl торaи бер€ýнь 20 l 9

KBireHb 2019

ПроюкФ ТК вй 26 0].

rK 02l :20l5 "302l00Oo_4"
302l0000_4 Мшини шя обробки дших
(mаратна четина) (персоншьний комп'ютер
в комшектi)

]II0 |--; вцкрит lорaи

l 
503 l 00О0- l Т.*",*". о6",,у-"у"м il*,

11ц 02 i,2ol5 -5оз l0o0o_ I_ ]фlсноi reшiки (технiчне обс:ryrcвувuня i

lпоФчний IEMoHT маркувшьноi мщини тиlry
lMME_I)

2240 4 000.00 переrcворна процедФа сiчень 20l 9

Ш{ 02I]20l5 "503l0o0o_t''

503 l0000-1 Технiчне обоryтовувшня i ремонт
фlсноi reхнiки (технiчне сбсtryrcвувшня l
поючний ремонт хопiювшьно
розмножувшьноi reхнiки)

2240 350 000,00 вiлкритi юрги сiчень 20l9

ДК 02 l i20l 5 "60I 70000-0"

60l 70000-0 Прохат пасмирських
тршспортних зсобiв iз юдiем (пеrryги з
ФФтщспортного обсJryговувмня
виконшчого апараry,Ilнiлрпетровськоi
сблФноi Dщи)

2240 l 2 000 000,00 вiдкритi rcрги з rryблiкшiсю
щглiйською моюю сiчень 20l9

Вймiна rcргiа (лопущень
до оцiвки менше дюх
тецеряих пропозицiй)

Щ( 02 I :20l 5 "60l 70000_0"

50 l 70000_0 Прокsт лФмирських
rршспортних шобiв iз волiсм (пmлуги з
штчтршспqlтного Фсrryrcвувшня
rиконшчоrc шараry,I|нiпропетровськоi
rблrcноi рщи)

2240 I 2 000 000.00
вйкритi mрги з гt}6лiкацiсю

цглiйською моюю березень 20l9
Вiдмiна юргiв (доlryщенr

до оцiнки менше двох
тещерних пропозицlй)

Д{ 02l :20I 5 "60170000-0"

60 l 70000-0 Пркат пrcжирських
тршспорвих reобiв iз водiсм (пелуги з
Фмрщспортного обс,туrовувщня
виконшчого шараry Днiпропетровськоt
ф4!!!9ц!4ц

2240 |2 000000,00 

l

;;;]

пер€rcворна проц€д/ра

вiлкритi торrи

KrircHb 2019

сiчень 20l9

тквй0l 04

'{g 
l7

ЦК 02l :20l 5 "79]40000-9"

79340000-9 Решщнi та мsркФинговi лФJryги
(пфлуги з розловсюдження MaTepiMiB з
висвiтлення дlяльнштl обласноl рши на
иекгронних iнфрмщiйних ресурсц)

2240

Iк 02l 20l5,80310000-0..

80] l0000-0 ПФJryги у сферi швiти дя мшодi
(ншчшм учшникiв АТО тд kHix дiтей щя
цфуm вищоi фвiш з спсцiшьнiстю 074,
28l "Публiчне упрФiнпя та
щмiнiсmwшня")

2282 561 600,00 псреaоворна прцед}ра сiчень 20l9

]ВОЗ toooo-o Папrуги у cqepi а"irи л:,шлi
|(ншчшнr учшникiв ДТО Ts iшix дireй ш,

Д( 02l:20l5 "80J l0000-0" ]чоФmя вищоi авiти u спецiцьнiсrc 074,

|28l 
"Пуfuiчне упршiннл та

]цмiнiструвщня")

2282 ]74 400,00 лереговорна процед}ра верФень 20l9

ДК 02l :20l5 "92I l0000-5"

92l l0000-5 Пфуги з виробництва
кiношiвки та вйюкrcо i суrтлнi пеlryги
(пфугя з виробництва cepii iвфрмщrйно
rryблiчистичних MaTepiMiB)

2210 400 000.00 вцкритl торги кsiт9нь 20l9 Жвй0l0420
л9 lб

IК 02 l ]20I 5 "92 I 20000-8"

92l20000-8 Пшуги з розповсюджэння KiHo-

224о 900 000,00 вцкритl Фргивцомаreрiшiв з висвiтлення дiшьнотi
флrcноi рщи на регiоншьних шекшшu)

береФнь 20 l 9

tK 02l|20l5 "922l0m0_6"
922 I 0000-6 Пфrуги радiомоалення (лшlryги
з висвiтленяя дiяльнштi ФлrcноI рчи на
рщiо)

2240 2 500 000,00 ;-"* t червень 20l9

02l:20l 5 "92400000_s"
[5 Пмrrуги iнфрмщiйних тентств
iнtфрмщiйних тенмв) 2240 500 000.00 вiдкритi юрги

_=+__
червень 20l9

(вйхилення
прпозицiй)

д 26 0].20I9

]
(лопущення

20l 9

-]

'00 
000.00 вшкритl юрги червень 20I а
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