
l кЕкв (r!lt

мiсцезнцодження
Зшовннка, просп

Олексщра Поля, бул, 2, м,

Днiлро, ДнlпропФровська
область, 49004 Категорi,

Зшовниха Орган мiсцевого
сшоврядуваннl

Мiсцезнцодження
Зщовника пршп,

олехсандра поля, буд. 2, м.
вересень2020 Днiпр,Днiпрпетровська

область, 49004 Категорiя
Зшовника: Орган мiсцевого

сшоврцувшня,

рlчний плдн
rпкупiвсль ffп 2020 piK

li змiвами вiд 25,06.2020
(!rlнiпропе1 ровська облпсна р{лаD

(,дрлоу 2J9289J1

кUrл si,nюsi,[|Hr [|i(пфiNrlO0i u

,l8c,Ivelпl{л1|lnt,li Kolкp'пlun"!lпpelмeT,tulýпiLli

12

лк02l 20l5-185l0000,7" l85l0000-7l()В9лlрНlвиробитасупутшl
]ов&ри (фчтляр до наручних годинцпкls)

I

i

]

]акупiвля без використшня
Фектрнноi системи

закупlвля без використшня
електронноi системи

зtкупIвля без використшня
електронноi системи

червень 2020

червень 2020

червень 2020

Мiсцезнuодження
3амовника: просп

олексшдра Поля, буд 2, м.

Днiпро, Днiпропетровська
область. 49004 Категорiя

'lшовника Орган мtсцевого
сеоврядування

Мiсцезнцодження
Замовника просп,

Олексашра Пшя, буа, 2, м.

,Щнiпро,,Щнiпроптровська
облrcть, 49004 Категорlя

Замовника Орган мtсцевого
сNоврядування

мlсцезнцодження
Замовника просп

олексщра Поля, буд. 2, м,

.Щнiпро, !яiпропетровська
облrcть, 49004, Категорrя

Зшовника: Орган мtсцевого
сщоврlдування

мiсцезнцодження
Зшовника: просп.

Олексаuра Поля, бул 2, м

!нiпр,.Щнiпропетровська
область,49004 Категорi,

3шовника: Орган мiсцевого
сшоврцування,

мiсцезнцодження
Зшовника: пршп

Олексащра ПФя, буд, 2, м,

{нiпро, .Щнrлропетровська
область, 49004 Категорiя

Замовникаl Оргм мiсчевоrc
самоврядування.

мiсцезнцодження
Зшовника просп

Олександrа Поля, буд 2, м

!нiпgю, !нiпроперовська
флrcть, 49004. Категорir

Зшовника: Оргш мiсцевою
сшоврщування

Мlсцезнцоджевsя
3шовника: прсп

Олексшлра Поя, бул. 2, м.

!нiпрю, !нiпрпетpовська
область, 49004 Категорlя

Змовника: Орган мlсчеюго

сшоврщування

Зшовника просп.
Олексщра Поля, бул 2, м,

.Цнiпр,,Щнiпропетровська
облаФь,49004 Категорiя

Зщовника Орган мlсчевого
сшоврядування

мiсцезнцодження
Зшовника: просп,

Олексшдра Поля. буа 2, м

.Щяiпро,,Щнiпропетровська
область,49004 Категорiя

Зшовника: Оргш мiсцевого
сшовря4/вdнl,

мiсцезнцодженнr
Зшовника: просп

олексшра поля, буд. 2, м,

,Щнiпро,,Щнi пропmровська
область, 49004 Категорiя

]амовника Орган мrсuеюго
сшоврцувшня

,.t[K 02l:20l 5 "222l0000_5"

ll ,-
l

iДК 02l:20l5 "222 l0000_5"

iДК 02l :20l5 "2232ф00_9"
I

I

l

l

щ 02 l 2о l 5 ,228200оо_4,

222 l 0000-5 Газети (перелплата на гФети та
видшня перlодйчнl)

10 000,00

4 l 922,00

8 050.00

49 900,00

22]20000-9 Вл,Фьн j листiвкл (stTMbHl
листiвки)

22820000_4 Бланки (прщбФня та
вигоФвлення пФок з вшщинхою "Гршота"
та "Почесна Фшота")

Комп'ютерне облцнання

]02]0000-0 Комп'ютерне облщнання
(бшаrcфункчiонuьний прис,грiй)

l

i

l

I

I

I

I.14.80

l0] 560.00

i_ill||

l

-]---+

]

]ж 02 l 20l 5 ,302]0о00_0-

.ЩК 02 l :20 l 5 "] l 4 l 0000-З" J l 4 l 0000_3 Гцьванiчнi шемевти (батарейки
' - згlлно зr спецiфiкщiею)

I

l

02l 20]5 -18520O0o-0.. i852ОOOО-О Персонмьнi хронометри (варучнi
годинникл жrночi)

02l :20l5'.l9lбо000_5,. l9l60o00.5 Рч"iнцi шя rcдинникiв (шкiрянi
lРемlнц' щя наручних годлнникiв жiночих)

]

ДК 02l:20l s "22850000_]" Швилкозшивачi та ryпутнс

ii

спрощена закупlвля серпень 2020

22l0 3 078,00

I _i

ДК 02l:20lr "22840000-0" ]r:#::i-'*'** 
Дя rp*Ki. (подарунковi

22l0

-t
I

-| ---г
зlкупiвля без використання

електронноi системи

зlryпIвля без використання
елекФонноi системи

тршень 2020

червень 2О2О

закупtвля без використшня
електронноi системи

закупrвля без використання
електронноi системи

---

22 l0

22l0

22l0

l

l

липень 2020

27 l 25,00

I _}00,00

вересень 2020



i

20 000,00

l 50 000,00

l0 l47,78

8 000,00

l 2 000 000.00

ДК 02 l:20l 5 "44420000.0"
.14420000_0 Б,,,дlвельвt товари (MeTaleBa
шафа)

i-
503]0000-7 ГlосJryги з технiчноrc
обсJryговування мекомунiкuiйного
облчншвя (пошуги з reхнiчного
обслуrовування rcчок лосryпу)

50]40000_0 _ ПоФуги з ремонry r технiчного
обсrryговування аулiоsiзущьного та
оптичного облщtцня (поmчний ремонт
аудlовiзуФьного облцнання )

танспортних 3асобiв iз водiсм (пшуги з

авrcтанспортноm фслуrcвування
виконФчого алФаry Днiпропетровськоi

ibot toOoo-a b**i"""Ki пФлуги (бцкlвськl
пшги)

72260000-5 Послуги. пов'язшl з програмним

спрощена закупlвля

липень 2020 Днiпр, ДяiпропФровська
облrcть, 49004, Категорiя

3шовника Орган мiсuевого
сшоврядування.

липень 2020

мiсцезнцодження
3амовника: просп

Олексацра Поля, буд, 2, м,

,Щнiпро,,Щнiпроптровська
область, 49004, Категорiя

']амовника Орган мiсчевого
сшоврядування

грудень 20l9

Протокол ТК вiд l8, l2,20l9
М49 ПроrcколТКвu

21,01,2020 N9 0l (допущено

до оцiнки менш нlж 2

учасникiв)

ПроФкФТКвй2l01.2020
Л9 02 Вiдмlна торлiв

(подання до участl в них

менше двох пропо]ицiй)

переговорна процедура лютий 2020

I

Проmкол ТК вй 2 t 02.2020
N! 07

l

дк 02 l 20l 5 "50]]0000_7"

ДК 02l]20l 5 "50З40000-0"

ДК 02l:20l 5 "60l 70000-0"

i -,- --- -

]

ДК О2 |:20 l 5 "66l l 0000-4"

2240

bOt ?0000-0 Прокат пасажирськи\

|тршспортних зrcФiв iз водiсм (пшуrи з

ДК 02l :20l 5 "60l 70000.0" iшrcФшспортноrc обспуговування

i 
виконФчоm шФ8ту Днlпрпетовськоi
облrcноi рци)
'.",'л"ллл.лл'--.....-...л'.-...'
60l 70000_0 Прокат л&мирських
тршспортних зrcобiв iз волiсм (пшуги з

ДК 02 l,20 l 5 '60 l 70000-0' щrcтшспортноrc обФуговування
виконавчого апараry Днiгlропетроsсько]

,обласноl рщи)
60 l 70000-0 Прокат пасажирських

]акупisля без використшня
елекФонноi системи

травень 2020

червень 2020

липень 2020

липень 2020

спрощена заryпlвля вересень 2020

мiсцезвцодження
3шовника просп

олехсшра Поля, буд, 2, м.

,Щнiпро, .Щнiпропетровська
облеть, 49004, Категорiя

Замовника: Оргш мrсчевого
сшоврlдувщня,

мiсцезнцодження
3шовника: прсп,

Олексщра Поля, буд 2, м

Днiпро, Двiпропетровська
облшь, 49004, Катеrорiя

Зшовника: Орrщ мiсцеФrc
сшоврlд/вщня,

мiсцезнцодження
Зшовника: лросп

ОлекOщрs Поля, буд. 2, м

,Щнiпр,,Щвiпропетровська
бласть,49004 Категорiя

Замовника Орган мtсцевого

:шоврlдування

мiсцезнцодження
Зшовника пршп

Олексшра Поля, бул 2, м.

.Щнiпро,,Щнiпропетровська
облшть, 49004 Категорiя

3амовника: Оргш мiсuевого

:т::|"1"""*
мiсцезнцодження
Зшовника: прщп,

Олексанара Поля, бул 2, м.

Днiпро, Днiпрпетровська
область, 49004 Категорiя

Зшовниха: Оргш мiсчевоrc
сшоврlryвшня,

мlсце3нцодження
Зшовннка: прФп

олексщра Поля, буд 2, м,

.Щнiпро, Днiпропетровська
область, 49004 Категорtя

3амовника Орган мrсuевого
сшоврцування.

мiсцезнцодженвя
Зшовниха,просп

Олександра Поля. бул, 2. м,

Днlпро, Днiпропетровська
облеть. 49004, Категорiя

Зшовникаl Орган мiсцевого
сыовршуванн,

мiсцезнцодженнл
Замовника просп

Олексшдра Поля, буд 2, м

Днiпро, Днiпропетровська
бласъ, 49004, Категорrя

3амовника: Оргш мrсчевого

сыоврядування

ДК 02 l 20l 5 '72260000-5- забезпеченням (послуги з постачання

дк 02l 20l5,72260000-5,

ДК 02l:20l5 "79l]0000-4" (поиуги нотарryса. пФуги, поs'язанi ]
отриманням виписок, витягlв, свlдоцтв 1а

rнших локументiв)

2 680.00

l 5 320,00

79]20000-] ПосJryги з опиryвшня
ДК 02l 20l 5 

*79320000-]' громщськоi думки (пФуги з опиryвшхя

l iгромщськоiдумки)lI
794l0000,1 Консультацlйнl послчги з llцTaHb

ЛК02l 20l\ "ч]loUUL-| п|ллри.vllltцькоlдlяльносrirаrправ.lrння
(консультацliiяi послуги з питань ]акуIl|вель)

l 98 000.00

заryпlвля без використшня
електронноi системи

липень 2020

]

_t

Замовника: Орган мtсuевого

"*o"pY,*f " _.

мiсцезнцодження
3амовника: просп

Олексщр8 Поля, буд 2, м

2OZ0 {нiпро,.Щнiпропетровська
область, 49004, Категорi,

lамовника: орган мtсцевого
с&моврщу8аhнr.

мiсцезнцодження
Зщовника: лршп,

Олексанлра Поля, бул 2, м,

закупtвля без використшня
електронноi системи

закулtвля без використання
елекl'ронноi системи

i,_- r

l l l?1,20

спрошена закупlвля вересень 2020

/tK02| 20|ý,lч2q0000_I, ]q2a0000_| Фурнiryрарiзнаlпарасолr Brl
дошу)

}акупlвля без використшня ] липень 202о
електровноl системи

_+-
I

22l0

l 2 000 000,00zz40

2240

-г

чб,1.1, н. l l1,г,,l,

72260000-5 Пшуги, пов'яшi з прграмrим
ДК 02 l l20l 5 "72260000-5" ибезпеченням (посJryги з постачання

програмвого забезпеченнr)

закупiвля без використшня
електронноi системи

2240 44 500,00

l0 000.00

2240



мiсцезнцодження
3шовннка: просп
мiсцезнцодження
3шовннка: просп

79550000-4 Послугll З набору та обробкИ Олексашра Поля, фл 2, м.

лк02l20I:,7s:50u00.{, ::::;:1:Ъ,:ri,#l::i:i:iJ;::?" " 2:,to 1,8000,u0 спрошеiззакупlвля вересень2020 Днlпр,Днlпрпетрвська

MaTeplMlB) 
ОбЛаСТЬ,49004 Категорi'

3амовняка: Оргш мiсuеюкMaTepiMrB) 3амовняка: оргш мiсuеюrc

, "1""|у"*- -
мlсцезнцодження, й#й-

Олексшлра Пшя.6ул. 2, м,

дк 02l 20l5..79sl0000.5., ]:::::::;itrJftriкiпослуги 
(послуги з 224о 4.1000.00 "r.;:fiНн:ffi'- червень2020 

tн:::;lт;rчж'':l,
самоврялувuня

мiсцезнцодження
Зыовника просп

79820000-8 l lослуги, пов,язшt з аруком 224о .1] 00о,00 --у,,,:"" ::. :"Iol]_:]1"- червевь 2020 l "ifiiЁfr: I'r"#;iЁj;;
(послуl ll 1 гравlрування) елск]роввоl сисlемИ область. 49004 Каtеюрtя

ЗNовника Орган мlсцевог(

:1|lоврядування

Мiсцезsцоджеsня
Замовниха: пршп.

i7чо5оооO-в П*пу.п . оргшiзщii виФщок. ojeкcшp8 ПФя, буд, 2, м,
, пuп.ur ?п)п лн,пм лчiпmпеltrвсьr!

ннка: просп
а Поля. фа 2, м

нlпропетровська i

19004 Категорrя 
]

Оргш мiсuеюrc
tDшвщня

-]
llнцодженнл 
L

ника: прФл 
i

,а Пшя.6уд 2, м, i

нiпрпетровська 
]

19004 Категорlя
Орган мrсuевого

врядувмня 
]

Lника просп

la Поля, буд 2. м
нiлропетровська
19004 Катеюрlя
Орган мlсцевоrо

врядування i
]

l
зацодження
lника прФп

,8 ПФя, буд, 2. м,

lвiпропетрвська l

49004 Категорlя 
]

: Орган мiсчевого
врядування 

]
I,]нuодження

}ника просп
)а поля бчл 2. м,

lнiпропетровська l

490О4 Категорrя i

r Oprarr MrcueBoro 
lврялування 
]

l

I

ТК вц 18 12 2019 i

N9 49

]

l]]нцодження i

самоврядувмня

мiсцезнцодження

самоврялувuня

мiсцезнцодження
Зыовника просп

] Олехсащра Поля, буд 2. м

лк о) l )п l ý ,.?qR2оооо-я_ 7a8200UU-8 l lослуги. пов'я ,шl ] др) ком
(послуlll 1гравlрування) 224О ll0Uo,00 "Т.*:НН::.Т;""" червень2O2О 

{Ёilli;iтЁзi"ilтiii;
Зшовника Орган мtсцевого

самоврядування

i7995ооо0-8 Пmлуrи з оргшiзщii виФщок. ojeкcшp8 ПФя, буд, 2, м,

ДК02l]20l5''79950000-4" ярмарокiконгресtв(посJryгизор.шiщii z24o l98000,00 спрощеназахупiвля ] липень2020 .Щнiпро,,Щвiпропетрвська
сбласть 49004 категооlяконференчiй) Фласть,49004 категорtя

Замовника: Орган мiсчевого
самоврядування

мiсцезнцодження
Зшовника просп.

rzкчrrrвзrя беr викооистання _л_л о'пlксаш3а,Поля' бvа

конференц й) 
з;;;;;;;", i;;;;';;;;;;"

самоврядування

мiсцезнцодження
Зшовника просп

_ Олексащра Поля, бул 2, м,

лк02l 20lý 7сс?оо00_]_ 7С9?О0О0-4[}идавничlпосlуги(пмlryрнl 224о 4ýOOо.00 lаКWlВЛЯбеtВИКОРИСrаННЯ вересень2O2о днrпро,дпiпроп.rро"сь*а
посл\l ll) елекlронноl системи оола.гь,490а4 каIегорtя

Замовниха Орган мrсцевого
самоврялувавня,

80] 10000-0 Ilослуги у сферr освtти шя молод, 
l ]

' (ншчання учасникiв АТО та ixнix дireй дя Прфкол ТК вц 18 12 2019n 11я1 1'}2 400 о0 пеDеговоDна пфцеmа ] сiч€нь 2020 ..л,л' (ншчання учасникiв АТО та ixнix дireй дя
ДК 02l:20l 5 "80] l0000-0" uобупя вичrоi швiп и спецiUьнiстю 074, 2282

28l "Публiчне управлiння та

]]2 400,00 переговорна процеýра ] сiчень 2О2о "**о, ,;1т

28l "Публiчне управлlння та
L.цмiнlстрування") +

мiсцезнцодження
Замовника: просп

8ОЗ lO000-0 llос,туrи У сферi освiти для молОо' 
Олександра Поля, буд z, м

(навчання у,асникlв АТО ООС та lrHrx дrlсй _

лк02l 20l5..80]10000-0" Фяздобупявищоiосвiтизаспецrмьнtстю z2lz 47l ]60,О0 переrоворнапроцедура вереСень2О2О Д:l'ry]11:::",:Т_::::i:
2t{I ll\блlчllс}правлIннq Ia обласгь,4чuu4 катеIорlя

щмtнtструваннЯ") Замовника Орган мrсuевого
самоврядування

мiсцезнцодженнr
Зшовника: преп,

Олексашра Поля. бул 2. м

.1l}i о2 l ]0 l 5 8U520UU0-5 8(|5]0000-5 Еlавчмьнi ]асоби (HaBcMbHL z24O ]00 00о.00 Bl]lKpиTl rорги жовтень 2020 Днiпро, Днlпропетрвська
семlнари) область, 49004 Категорlя

Замовнихаl Орган мiсuевого

сшоврядування,!шU!рял]бdппй,

мiсuезнаходження
s05 lo0u0_{ Утшt lацtя смtlтя Ia поводжеllllя 3l 3aMoBHttKa просп
смiп,ям (утллrзування вщФртованих _ Олексаuра Поля, бул 2. м

пL. л] l ]n l < ..an ý l пппо_ \_ MaTcpld ьн их pecypclв (поолуги з розбиранн ^, 224о l l 640.80 *-y_l'_:li б"' :]':'|]:]1--" сrрпень 2020 днiпро, ДнlпропетровськаЛNUl| lu|r ЧU]IUUUU-- 
демонIаю,сорryвмtlя,лIлгоlовкllдо еЛеХ]РОilНО]СИСТеМИ область.49ОО4 КатеIорlя

утилl]аllll га полФьшоi утилiзацii замовника орган мlсцевого
чаг.г,1,1ьнl,{ lrrчносrей) сNоврiдування

мiсцезнмодження

, Замовника: просп
92l 10000-5 Послуги з виробничтва олександра поля.6ул 2, м

лк02!20l5..q2l10000-5,. кlноплlвкиl,авlдеокасетtсупутнlпослугll 224О l98000,00 спрошена]акJпiвля липень2020 ,Щнiпро,Днlпропетровська
(послуги ] впробництва iнформацiйних область, 49004 категорiя

вrдюматерitшiв) замовника орган мiсцевоrо
самоврядуванняl]l

мiсчезнцодження
3шовника просп

92 l 20000,8 Послуги з розповсюдження KlBo- Олександра Поля, буд 2, м

регtоltшьнl,х телекапмах) ]амовника орган мiсчевого
сшоврядувшня

ДК 02l:20l 5 "92 l40000-4"

дк 02 l 20I 5 
,922 |0000_6"

92 l40000-4 Пос,туrи з покау вцеопродукцli
(посrryги з покшу вйюматерiшiв з

висвl Iленвя дlшьнФтi деrrуIаfl s облrcноi

Dци на Dегlонuьних шекщмц)

_|__
q22 l о00О-6 посJryги рщlомовлення (пфлуги

} висslrлення д|шьнФтt депутатlв обласноi

рци на рщiостшцi!х)

49 875,00

t-
l

l

]

червень 2020

Мiсцезнцодження
Зшовника просп

олексшра Поля, буд 2, м,

Днiпро, Днiпроптровська
область, 49004 Категорtя

Зшовника' Орган мiсцевого

сшоврщ}ъання

мiсцезнцодженвя
Зшовниха: прФп.

Олексшдра Поля. буд, 2, м.

Диlпро, Днiпропетровська
область, 49004, Категорiя

Зшовника: Орган мrсцеюrc
сшоврядування

2240 750 000,00 вlдкритl rcрги серпень 2020

--_ +-__ _ __l




