
рlчниЙ плАн
1акупiвель sа 20l9 piK зi lмiнлми 29.10.20l9

r{[нiпропетровська облsсsп рщаD
€дрпоу 2]92Е9]4

кФлл зiдпоD|пнпI мrспФiхrтопiв
ппелметr !lц,пlшl Кохкп.тп! пltп! пп.дмст. !rцпiuлi

r КЕКВ (r!,я l к8кв (,цс r к[кВ (шя
Ilпill.п! рч t!trlrIiuJli

02l:20l5 "0] l 20000-8"
)] l 20000-8 Продукцiя рослиняицтва, у тому
числi тепличного (KBiTKoBi композичii)

22l0 300 000,00 8lдкритl торги лютий 20l9 Вiдмrна rcргiв (вrдхилення

scix тендерних пролозицiй)

цк 02l:20I 5 "0]l20000-8" 01 l 20000-8 Пролукurя рослинництвц у тому
числi тепличного (KBiTKoBi композицii)

22l0 ]00 000,00 вlдкритt торги березевь 20 l9
ПротокФ ТК

вiд 26 03 2019 N! l 5

цк 02 l ]20l 5 "]02 l0000-4"
]02l0000-4 Машини дя обробки даних

]ll0 506 000.00 вlдкритl торги жовтень 20l 9

Рiшення ДоР вiд 07 l 2,20l 8

N! 397- l 5лr'II

комплектi) Лл62 ПротоколТКвiл
l ] 09 20l9 N9 ]4

Рiшення ДоР вiд 07 l2 20l l
N! ]97-15Л,/Il Протокол ТК

вlд291220l8N!62
02l 20l5,50]]0000_1,

50] l0000.1 TexнicHe обсJryговув8ня i ремонт
офiсноl технlки (технIчне обслуговуванвя l

поrcчний ремонт маркувщьноi машини типу
2240 4 000,00 переговорна процедура сiчень 20l9

02I:20l 5 "50] l0000-l"

503 !0000-1 Технiчне обслуговування i peMoнl
офiсноr rехнlки ( lехнlчне обслуговування l

поточниЙ ремонт копiювшьно-
ро]мноювФьноl 1ехнlки)

2240 ]50 000,00 вiдкритi торги с|чень 20l9
Рiшення ДОР вiд 07 l2 20l8
Л9 ]97-1 5Л/li, ГIротокол'ГК

вй29 l220l8,v!62

Вцмiна торriв (доIlущення д(

оцiнки менш,. двох
тендервих пропо]ицlй)

Вiдмiна торгrв (доlrущення дr

оцiнки менше двох
тендерних пропоlиlllй)

02l:20I5"60l70000-0"

60l 70000_0 tlрокат пасажирських

танспортних засобlв iз волtсм (пшлуги з

автотранспортного обслуговування
виковавчого mараry ДвlпропФровськоI

2240
I

l 2 000 000,00
вiдкритl юрги з публiкацl€ю

англlйською мовою
сiчень 20l9

береевь 20l902l:20l 5 "60l 70000-0"

;0l 70000-0 Прокат пасажпрських
|рашспортних засобiв iз водiсм (послуги з

lвтотранспортного обслуговуванн,

tиконавчого апараry Днlпропетровськоi
)бласноi рщи)

2240 l 2 000 000.00
siдкритi торги з публiкац|€ю

англiйською мовою

02 l ]20l 5 "60l 70000_0"

i0 l 70000-0 Прокат пасажирських
гранспортних засобiв iз водiсм (послуги з
lвютрщспортного обслуговування
tиконавчого аларату Днlпропетровськоi

2240 l ? 000 000,00 переговорна процедура KBiTeHb 20l9 [lротокол ТК
вlд0l0420l9N!l7

02l 20li"60l?0000_0,

l 70000-0 Прокат пасажирських
лнспортних ]асобiв iз водiсм (пфлуги з

готранспортного обслуговування
конавчого шараry Днiпропетовськоi

2240 ] з 7l0 650,00 вiлкритi торгlr жовтень 20l9
Протокол ТК вlд 25 l 0

,Y! 12

02l 20l5,79]40000_9,

79340000-9 Ремщнi та маркетинговi по
(поФуги ] ро]повсюдження матерlцiв з

висвiтлення дiяльностi обласноi рщи на
Фектронних iнформацiйних ресурсц)

2240 700 000,00 ацкритl торги сiчень 20l9
Рiцення ДоР вш 07, l2 20l8
Л9 397-1 5Л/ll [lротокол ТК

вiд 29 l 2.20 I 8 л9 62

02l 20l5 "79]40000_9,

]40000-9 Решашi та маркФинrcвi пФ"пуги
)слуги ] висвlтлення дiяльностi лепутатiв 

224о
ласноi рщи у друкованих ]асобах Macoвoi

2 000 000,00 вiдкритi торги листопщ 20l9
Протокол ТК вщ 29 l 0

Л9 4,]

' Рiшення доР вlд 07 l 2 20 l 8

N! 397-15д/II Протокол ТК
вщ29l220l8м62

Рiшення ДоР вlд 07 l 2 20l8
N9 J97-1 sЛr'lt Протокол ТК

вlд29l220l8N!62
Протокол ТК вlл l.{ 08 20 l 9

}.Il 33 Протокол 1'К вrл

l30920l9мз4

Вiлмiна юргiв (вrлхилення

02 l 20l 5 -803 l0000-0"

02l 20l 5,80] I0000_0,

1к 02l 20I5 "92l l0000-5"

80] I0000-0 Послуги у сферi освiти шя моло
(вавчапня учаснйкlв АТО та ixHlx дiтей ш,
цобуfiя вищоi фвiти за спецlUьнiстю 074,
28l "Публiчне управлiння та
адц!t,l9]русацн! ]t

803l0000-0 Пос,туги у сферi Фвiти щя молс
(ншчанвя учасникiв АТО та ixнix дiтей щя
цоФmя вицоl освiти ]а спецiцьнlстю 074,
28 I "Публiчне управrriвня та

l I0000-5 Послуги з виробництва
rоплiвки та вiдюкасет i супутнi пmлуги
сслуги з виробництва cepii iнформаuiЙн

56 l 600,00 переговорна процедура

228z 5]_,l 600.00

400 000,00

переговорна процед/ра

вiдхритi торги1240

сlчень 20l9

вересень 20 l 9

KBiTeHb 20l9

Протокол ТК
l0l8N!62

вiд 07 12 20l8
ГIротокол'ГК

l0l8 ,v! 62

(доIlущення до
|нше двох
lропо]ицlй)

(доIlущення до
)нше двох
lропоlиlllй)

кол ТК
}0l9N! l7

вlд 25 l0 20l9
1z

вш 07, l2 20l8
[lротокол ТК

20I8л962

вщ 29 l0 20l9
4,]

вlд 07 l2 20l 8

Протокол ТК
20l8M62

вtд07l220l8
Протокол ТК

:0l8N!62
вlл l1 08 20l9
,окол'I'K вrд

l9мз4

в (вlдхилення

х проllоrицlй)

травень 20l 9
Протокол ТК

вiд l7 05 20l9 М 25

липень 20l9
Протокол ТК

бiд 28,05,20l9 N9 28

400 000,00

500 000,00

вlдкритl rcрги

вlдкритl фрги

1

|- I

l

]

обласноl рщи)-1

92l l0000_5 Пошуги r виробниuтва

дк о2 l,20I s ,s2 l loo0o-5_ ,кlноплlвки т' вlдфкасет l ryпутвi пФлуги
(пФуги ] вирооництва серII lвФормацlино.

; публiuистичних матерiшiв)

2240




