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ЦК 02 l:20 l 5 "0] 120000-8"
03 l20000-8 Продукцiя рофIrнництва, у тому

чпслi тешичлого (KBiTKoBi композицii)
22l0 300 000,00 вtдкритl торги лютий 20l9

Вймiнаmргiв (вЬшелня
Bcix тендерних пропозицiЙ)

ЦК 02l:20I5 "03l20000-8"
)3 l20000-8 Продукuiя рослинництвц у тому

лислi теплltчного (KBiTKoBi композrrцii)
22l0 з00 000,00 вiдкритi торги березень 20l9

[рфкФ ТК вй 2б.03.2019
N9 15

ЦК 02l]2015 "З02l0000-4"
302l0000-4 Машини щ обробки дщих
(шаратна частина) (перфншьний комп'ютер
в комплектi)

зlI0 600 000,00 вlдкритl Фрги KBiTeHb 20l9

Рiшеяк ДоР вiд
07, l2.20I8 rt9 397-1 5/vп.

ПрrcкФ ТК вИ 29.12.2018
N9 62

ЦК 02l:20l5 "503 l0000-1"

i03 l0001-1 Технiчне обслуговувмня i peMoHr

)фIсноl ]cxlliKlt (1ехнlчне обФуговуванвя i

1оточниii ремовт марк)ъшьноi мщини тиrry
2240 4 000,00 переговорна процедура сiчень 20l9

Рiшення ДОР вИ
07. l2.20l8 N9 397-15лr'П.

1роюхо ТК вй 29.12.20l8

',(s 
62

ЦК 02l:20l 5 "50] l0000-1"
'03l0000-1 

Технiчне обслуговувшня i peMr

lфiсноi TexHrKlr (технiчяе обфуговування i

]оточниii ремонт копiювшьно-
.л",^,л-^,-"-. -лi -.--igu\

2240 ]50 000,00 вlдкритl торги сiчень 20l 9

Рiшенш ДОР вiд
07, l2,20l 8 л! 397-1 5лr'п,

Проmкол Ж вiл 29.12.20l8
ле 62

ЦК 02l]2015 "60l70000-0"

60 l70000-0 Прокат пасажирських

транспортних засобiв iз волiсм (послуги з

втотршспортного обсJryговувшня
sиконавчого шараry Днiпропетровськоi

2240 l2 000 000,00
вiдкритi rcрги з rryблiкачiею

аuглiйською мовою
сiчень 20l9

Вiдмiва торгiв (допущення

до оцiнки менше двох
фщерних пропозицiй)

ЦК 02l:20l5 "60l70000-0"

60l 70000-0 Прокат пасщирських
транспортнпх засобiв iз волiем (посrryги з

автотранспортного обсJryговування

виконавчого шарату Днiпропетровськоi

2240 l2 000 000,00
вiдкритi торги з публiкаuiсю

англiilськоtо мовою
березень 20l9

Вiлмiна торгiв (аоrryщення

до оцiвки менше двох
тещерних пропозицiй)

ДК 02l:20l5 "60l70000-0"

60l70000-0 Прокат пасширських
транспортнпх засобiв iз водiем (посrтуги з

авrcФФlслортного обслуговувщня

виконiвчоl о алараry Днiпропетровськоi

z240 l2 000 000,00 переговоряа проце,ryра KBiTeHb 20l9
л тк ви 01,04,20l9

Ns l7

ЦК 02l:20| 5 "79340000-9"

79]40000-9 PemaMHi та маркФинговi по

:послугп з розповсюджеяня MaтepiMiB 3

вrrсвiтлелнл дiяльностi обласяоi рци на

*eKTpoHllrrx iнформшiйних peclrcu)

2240 700 000,00 вiлкритi торги сiчень 20l9

Рiшеняя ДОР вiд

07, l2.20l8 N 397_1 5лr'ш.

Протокол ТК вИ 29, 12,20 l
N9 62

ЦК 02l:20l5 "80З l0000-0"

803 l0000-0 Послуги у сферi освiти дя молодl

(навчанilя учасllикiв АТО та ixнix дiтей дя
здобупя вuщоi освiти за спецiuьнiстю 074,

28l "Публi.lне упршiння та

2282 56l б00,00 переговорна процедура сiчень 20l9

Рiшення ДОР вй
07, l2,2018 }t9 397-1 5лr'u.

1рфкФ ТК вiд 29,12,2018
Ns 62

ЦК 02l:20i5 "80] l0000-0"

80Зl0000-0 Ilофуги у сферi освiти шя ммолi
(ншчшня учасникiв АТО та ixHix дiтей для

цфутя вищоi освiти u спецiшьнiстю 074,

28I "Публiчпе упршiння та

адмiнiстрування")

2282 438 400,00 переговорна лроцед}ра вересень 20l9

Рiшенш ДОР вй
07. l2.20l 8 N9 з97-1 sлr'll'

Пршкол ТК вй 29.12.20l

}Ф 62. Проmкол ТК вй
l4,08,20l9 Ng 3],

ДК 02l:20l5 "92l l0000-5'

92l l0000-5 Послуги з виробництва
кitrоплiвкп та вйеокасет i сугryтнi пошуги
(послугlt 1 чllробllllцгва cePii |нформщiйво-

публiчистичних MaTepiшiB)

2240 400 000,00 вlдкритl торги KBiTeHb 20l 9
Вiдмiна торгiв (вiдхrшеяня

Bcix тевдернлх пропозпцiй)

ЦК 02I:20l 5 "921 l0000-5"

92I l0000-5 ПоФуги з виробництва

кiноплiвки та вифкасет i супутнi пошуги
(послугll з в!lрбницва cepii iнформачlйно-

публiцистичних MaTepiшiB)

2240 400 000,00 вlдкритl торги трФень 20l9
тк вй 17.05.20ls

'{9 

25

ЦК 021:20l5 "92l20000-8"

92l20000-8 rlослугш з розповсюдження KlHo-

та вiдеопродукцii (лоOryги з розповсюдження
вiлеома l epiшrB ] висвiтлення дlяльнос l i

обласноi рци на регiонuьних телекшшц)

2240 900 000,00 вtдкриI rcрги березень 20l9
ПрФкол Ж вй 19,02,2019

N! 09

ЦК 02l:20l5 "922l0000-6"
)2210000-6 Послуги ршiомовленш (пошlти
t висвiтлення дiяльвостi обл*ноi рш на

)щiо)

2240 2 500 000,00 вiлкрятi торги червень 20l9

Рiшення ДОР вiд

07.12.20l 8 N9 39?-l 5л/lL
lIрФкол ТК вiд 29,12.20l8

N9 62

ЦК 02l:20l5 "92l40000-4"
)2l4O00o-4 Послуги з пок8у вiдфпродукцi'i

iпойугil з похшу вiдфпроryкцii)
2240 500 000,00 вiдкритi торги липень 2019

ПрФкФ Ж вИ 28.05.20l9
х9 28




