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Код Iiд|о

Potмlp бющетUого

очlкlвrtrr Drр,гl$ь
Процеryр. mryпtмl Пршмlтш

кошilв)
ilроцедрil 1!ýпlвлl

Дк 02 l:20 I 5 "0з I20000-8"
03l20000-8 Прдукцiя рФлинницm4 у Фму
чиФi reшичного (KBiTKoBi композяцii)

22|0 300 000,00 вiлкритi юрги лютий 20l 9
ПроФкщ ТК вiд t4.02.20l9

N9 08

ЦК 02l:20l5 "302l0000_4"
30210000_4 Мщини дя обробки дщих
(шаратна чrcmна) (персонмьний комп'ютер зl l0 600 000,00 вiлкритi rcрги KBiTeBb 20 I9

IIк 02l:20l5 "503l0000_1"

503 l0000-1 Технiчпе обсrryговувшня i ремон,
офlсноi технlки (технiчне обсrryювувшня l

пфчний ремонт MapKyBMbHoi мшини типу
2240 4 000,00 лереговорна процед/ра сiчень 20l9

ДК 02l:20l5 "503 l0000_1"

50] l 0000-1 Технiчне обсrryговуваняя i peMr

офiсноi технiки (технiчне обсrryговування i

пФчний ремонт копiювмьно-
2240 350 000,00 вшкритl торги сiчень 201 9

.Щ 02l:20l5 "60l?0000-0'

60l 70000-0 Пркат пасажирських
тршспорпих засюбiв iз водiсм (лщлуги з

шrcтршспортного обслуговувшня
виконшчоrc Фарату Днtпрпетовськоi
обласноi пши')

2240 12 000 000,00
вiдкритi rcрги з rrублiкщiсю

шглlиською мовою
сiчень 20l9

ДК 02l:20I5 "79340000-9"

79340000-9 Решшнi та маркетинговi пос,пуги
(послуги з розловсюдження Maтepiшiв з
висвiтлення дiяльностi обласноi ра,ци на
шеrгронних iнформщiйних реryрсu)

2240 700 000,00 вlдкритl торги сiчень 20l9

ДК 02l:20l5 "803 l0000_0"

803 l0000-0 Послуги у сферi oBim дя молодi
(нвчшня учасникiв АТО та iiHix дiтей дя
цобуmя вищоi ocвim 9 спецiмьнiстю 074,
28l "Публiчне упршлiнпя та
ммiнimчвдння")

22.82 561 600,00 переговорва прцедФа сiчень 20l9

ДК 02l:20l5 "80]l0000-0"

803 l0000-0 ПосJrуrи у сферl освiти дя мололi
(иФчшвя учrcникiв АТО та ixнix дiтей шя
цоФтя вицоi Фвiff за спецiцьнiстю 074,
28l "Публiчне упршлiння та

]74 400,00 переговорна лроцедфа вересень 20l9

ЦК 02l]20l 5 "92l l0000_5"

)2l l0000_5 Пmlryги з вирбництва
сiношiвки та вйюкасm i супугнi пос,туги
поспуги з виробниuтва cepii iвформuiйно-
тублiuистичвих MaTepiшiB)

2240 400 000,00 вlдкритl Фрги сiчень 20l9

Щ{ 02l :20l5 "92l20000-8"

)2l 20000-8 Пооryги з розповсюдження KiHo-

2240 900 000,00 вlдкри1 rcрlи сiчень 20l 9
}йфматерiмiв з висвiтлення дiмьвостi
rблrcноi рши на регiонцьних тФекшшц)

ЦК 02l :20l5 "922l0000_6"
)2210000-6 ПосJryги рцiомовлення (пФryги
l висвiтлення дiшьuостi обласноi рци на 2240 2 500 000,00 вiакритi торги червень 20l9

ЦК 02l :20l5 "92400000_5" 2400000-5 Посrryги iнформщiйних шентств
rмrryги iнформшiйних шентств)

2240 500 000,00 вщкритl Фрги черве!ь 20l9




