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Кол 1гiлпо
t КЕКВ Сця

ношл,i,'

Код п,iдfiо Ко] tl iдло
l КЕКВ (д|,

PolNlip бюлtt,tfiого

копшOпfiсом пбо

очilýваilо вдртiФь
Ilроцслурч зIьf,triUJi

Орiснтозпяй
IlpпMiTKп

ilроцсцрп uкупiвлi

ЦК 02l :20l 5 "0] l20000-8"
)]l20000-8 Проryкцiя рФилництва, у тому

{ислi тешичного (KBiTKoBi комлозицii)
22l0 300 000,00 вiдкритi торги лютий 20l9 Вiдмiва торгiв (вцхилення

Bcix тендерних пропозицiй)

ЦК 02l :20l5 "03l20000-8" )3 l20000-8 Продукцiя рослинництва, у тому
lислi тепличвого (KBiTKoBi композицii)

2210 ]00 000,00 вiдкритi торги березень 201 9
ТК вiд 26,0З,20l
N9 l5

ЦК 02l:20l5 "З02l0000-4"
}02l0000-4 Машини шя обробки даних

зl I0 600 000,00 вiдкритi rcрги KBiTeHb 20 l9

Рiщення ДоР вiд
07.t2-20l8 N9 397-15,ryu,
lрфкол ТК вй 29,12,20l

},rе 62комплектi)

ЦК 02l :2015 "50310000-1"

i03l0000-1 Технiчне обоуговування i peMoHr

)фiсноi технiки (1ехнlчне обслуговування i
rоточний ремонт маркувшьноi мшини типу

2240 4 000,00 переговоряа процедура сiчень 20l9

Рiшення !ОР вiд
07,12.20I8 л! 397-15/v[,
lрфкол ТК вiд 29,12,20l

ЦК 02l:20l5 "503l0000-|"

iOЗ l0000-1 Технiчяе обшуговувшня i peMoBr

)фiсноi технlки (технlчsе обФуговування i

lоrcчниЙ ремонт копiювшьно-
2240 з50 000,00 вiлкритi rcрги сiчень 20l9

Рiшевпя.ЩОР вiд
07,12,20l8 N9 397-15/vIl.

Прrcкол ТК вй 29.12.20l t
],lъ 62

[К 02I:20l5 "60l70000-0"
'01 

?0000-0 Прокат пасажирських
грмспортних засобiв iз водiсм (послуги з
tвтотранспортного обсrryговувмня
rиконавчого mараry Днiпропетровськоi

2240 l2 000 000,00
вйкритi торги з rrублiкщiсю

шглiйською мовою
сiчень 20 l9

Вiлмiна торгiв (лопущеяня

до оцiнки менше двох
тецервих лропозицiй)

ЩК 02t;2015 "60l70000-0"

i0l 70000-0 Прокат пасажирськI{х
гранспортних зафбiв iз волiсм (посrryги з

вrcтранспортного обс,туговувшня
]иконФчого шарату Днiлропетровськоi

2240 l2 000 000,00
вiдритi rcрги з гryблiкuiсю

англiйською мовою
березень 20l9

Вцмiна торгiв (лоrryщення

до оцiвки менше двох
тещерних пропозицiй)

цк 02l:20l5 "60l70000-0"

60l70000-0 Прокат пасщирськш
Фшспортних засобiв iз водiсм (посrryги з
Фrcтршспортного обслуговувшня
виконавчого апараry ДнiпропФровськоi

2240 12 000 000,00 переговорна процедура KBiTeHb 20l9 ,IроrcкФ ТК вй 01.04.2019
N9 17

ЦК 02l l20I5 "79З40000-9"

79З40000-9 Рецшнi та маркет!tнговi послуги
(поФуги з розповсюдхення MaтepiФiв з
висвiтлеuня дiшьностi обленоi рщи яа

шектронних iнформшiйних ресурсц)

2240 ?00 000,00 вlдкритl торги сiчель 20l 9

Рiшення.ЩОР вй
07,12.20I8 N9 397-1 5л,/п,

ГIроФкол ТК вИ 29,12,20l8
N9 62

ЦК 02l :20I5 "80]10000-0"

80J l0000-0 ПоФуги у сферl освIти дя молодj
(нФчання учасникiв АТО та ixнix дiтей дя
цобуmя вищоi освiти за спецiмьнiстю 074,

28l "Публiчне упршлiння та
2282 56l 600,00 переюворяа процедура сiчевь 2019

Рiшення ДоР вiд
07, l2,20l 8 Ns 397-1 5/v[

Протокш ТК вй 29. l 2,20lt
N9 62

Iк 02t :20l5 "80]l0000-0"

B03l0000-0 Послуги у сферi освiти шя мололl

|навчання учасникiв АТО та ixHix дiтей для

цоб}mя вищоi освiти за спецiшьнiстю 0?4,

28l "Публiчне упршiвня та

2282 з74 400,00 пер9говорна процефФа вересень 2019

Рiшення ДОР вiд
07,12,20l8 N9 397_15/vп,

ПротокФ ТК вiд 29. l 2 20l 3

N! 62

IK 021:20l5 "92l l0000-5"

)2l l0000-5 послуги з виробництва

riноплiвки та вйюкасет i cynyтHi послули
2240 400 000,00 вiдкритi торги KBiTeBb 20 l9

Вiдмiна rcрлiв (вцхилення

пос,пуги з виробнйцтва cepii iнформщiйно-
rублiцистичних матерiшiв)

ЦК 02 l:20l 5 "921 I0000-5"

)2t 10000-5 ПосJryги з виробництва

<iвошiвки та вiдеокrcа t супутнi послуги

послуги з виробницва cepii iнформшlйно-
lублiчистичних MaTepiMiB)

2240 400 000,00 вiлкритi торги тшень 20l9
ПрrcкФ ТК вiд l7,05,20lý

N9 25

цк 02l l20l5 "92l20000-8"

92l20000-8 Послуги з розповсюдr(ення KlHo-

224о 900 000,00 вiдкритi торги березень 20l9
Проrcкол ТК вй l9,02,2019

)li 09
вiдфматерiмiв з виавiтлення дiяльностl

обласноi ради на регiоншьних телеканмж)

цк 021:20l5 "922l0000-6"
)2210000-6 Послуги рцiомовлення (послуги

} висвiтлення дiшьностi обласноi радй на

рцiо)

2240 2 500 000,00 вщкрrlтl торги червень 20l 9

Рiшення ДОР вiд
07, l2,20l8 N9 397-15/Vп.

Пртокщ ТК вй 29.12,20ll
N9 62

цк 02l:20l 5 "92140000-4"
92l400oo-4 Пофrуги з пок8у вЙеопроддцii
(пос,lуги з пок8у вИфпродукцii)

2240 500 000,00 вИкритi юрги липень 20l9 Прфкол ТК вiд 28,05.20ll
,Y9 28

Ns 62

Bclx тендерних пропозицtи,




