
РIЧНИЙ ПЛЛН
!АкупisФь на 20l9 piK ti змiвдми l9.02.2019

<<!шiпропетровська обл8сшs рпдаD
€дрпоу 2392Е934

Копкретfi r лrrвr прсщет! lrk,}rliшi
t кЕкВ (щя
бщпиt

} кЕкВ {дlя
бющтпвI

t кЕкв счlя
бщеIвill

Процелурl зr,ýпIшl
ОрlсптшиrП

Прямlткя
пЕдмФa uryпlшl процеryрil iryпiцl

ЦК 02 l:20l 5 "03 l20000-8"
)3 l20000-8 Продукцiя рослинняцтва, у rcму
{иФi тешисяого (KBiTKoBi комлозицii)

22l0 300 000,ф вlдкритl rcрги лютий 20l9

Ц{ 02l:20l5 "302l0000-4"
}02l0000-4 Мшини для обробки дших
шФапа частиffs) (перфнмьниЙ комп'ютер зll0 600 000,00 вiдкритi юрги KBiTeHb 20l9

Щ 02l i20l5 "50З l0000-1"
'0З 

l 0000- l Тешiчне обоryговуъмня i peMoHl

фiсноi reхнiки (технiчне обФtуговувшня i
rФчннй ремонт маркувФьноi мшини flпу
ff_l)

2240 4 000,00 переговорна процед}та сiчень 20l9

цк 02l:20l5 "503l0000-1"
'0З10000-1 

Тешiчне обшуrcвувшвя i peмoнr

фiсноi reхнiки (ftхнlчне обслуrcвувФня i
Iфчgий ремоят копiювмьно-

2240 350 000,00 вiщритi юрги сiчень 2019

ЦК 02l]20l5 "60170000-0"

50l 70000-0 Прокsт пrcdирсьмх
Фщспорших зсобiв iз водiем (пщлуги з

шrcтршýпортноrc обсJIуговувшня
Jиконшчою шараry ДнlпропФровськоi

2240 12 000 000,00
вйкритi rcрги з rryблiкщiсю

шглiйською мовою
сiчень 20l9

tК 02l ]20l 5 "79340000-9"

79340000-9 Решшнi та марктинrcвi пшлли
lпmlryги з розповсюджевня Marepiщiв з

висвiтлення дiяьнфтi облrcноi рци на
аектронвих iнфрмщiйних реryрсм)

2240 700 000,00 вiдкритi mрги сiчевь 20l 9

ЦК 02l :20l5 "803l0000-0"

803 l 0000-0 Послуги у сферi освiти шя молодi
(ншчшвя уч&никiв АТО та ixHix дireй шя
цоб5.тя вйщоi Фвiти за спецiшьнiстю 074,
28l "Публiчне упрФлiянr та
шмiяiсmчвшня")

2282 561 600,00 лереговорна процеryра сiчень 20l9

щ{ 02l 20l5,80з10000_0,

803l0000-0 Пшуги у сферi Фвim дя молодi

(ншчшня учшникiв АТО та ixнix дiтей лля
uобуmя вищоi освiти за спецiцьнiстю 074,

28l "ПФлiчне упршiнЕя та

2282 3?4 400,00 переговорна процеryра вересень 20l9

IK 02l:20l5 "92l l0000_5"

92l l 0000-5 Послуги з виробництва
KiHoшiBKи m вцеокасет i супутнi пос.пуги

(пшуги ] виробництва cepii iнформацiйно-
гryблiчистичних MaTepiMiB)

2240 400 000,00 вйкритi rcрги Фрезень 2019
Проrcкол ТК вИ l9.02,20lý

N9 09

Щ( 02l:20l5 "92l20000-E"

92l20000-8 ПФуг! з розповсюдження KlHo-

2240 900 000,00 вйкритi rcрги березень 20l9
ПроDкФ ТК вИ 19,02,2019

N9 09вйфмаreрiuiв ! висвiтлення дiмьностi
облrcноi ради на регiоншьних телекщшц)

Щ( 02l:20l5 "922l0000-6"
922l0000-6 Пшуги радiомошення (поrпуги

з висsiтлення дiшьпфтi обласвоi рци на 2240 2 500 000,00 вiдкритi rcрги червень 20l9

Ш( 02l;20l5 "92400000-5"
92400000-5 Пшуги iнформачiйних тевтств
(пшlryги iнфрмшiйних гентств)

2240 500 000,00 вiдкритi rcрги червень 20l 9




