
РIЧНИЙ ПЛДН
rакупisФь на 2020 piK

1i tMiBaMil вй 06.10.2020

<<fl нiпропстровська обласяа радоr
€дрпоу 2]928934

Кщ.|дшЦшr м.сцфlпmрl,
прФк. qlýтlмl

Ш 02l:20t5 "l8510000-7'

КонцФпr л.]ш прщФr Iщlfr 1кЕкВ (,чя
бющтtrпх

t кЕкВ (для

бющшlt
1КЕКВ (/ия

юштls)

Процеар. uцпlшi

Орlсхtовfiхй

процещрп
Ппхуiткз

U

l85l0000-7 Ювшiрнi вироби та cyrDTHi
*-"-- /А._".п -л,,п*-d rлпuqникiя

22!.0 40 000,00
закупiвля без використшня

.fiёt1mяяпi сrсФми
липень 2020

ЦК 021i20l5 "l8510000-7'
l85l0000.7 Ювфiрнi вироби та сугryтнi 22|0 20 000,00

закупiыя без використшня
елекmонноi системи

жовтевь 2020

IK 02l]20l 5 "l8520000-0"
l8520000-0 ПерФнщьнi хряомчгри (uаручнi

годинники йночi)
22l0 l l 8 000,00 слрощева закупiшя червень 2020

Д< 02l:20l 5 "l 8520000-0"
l8520000-0 ПерФнцьвi хрономори (наручнl

221,0 49 ?50,00
заryпiшя без викориmшня

жовтень 2020

IK 02l:20l5 "l8530000-3"
185З0000-3 ПодФунки тв вшороли (набiр

подарунковий з ломипом в упщовцi)
22l0 49 000,00

закупiвля Фз викориmшня
електронноi системи

серпень 2020

ЦК 021:20I5 "l8530000-3"
l85З0000-3 Подарунки т& второди
(налрудний знж "За заФуги перед 22|0 49 000,00

закупiмя без використшня
ФекФонноi системи

вересень 2020

tIк 02l;20l5 "lE920000-4" l892oo00-4 Сумки (дЬова пшка-порфиь iз
__-,-лi *,-inU , пvU9ли\

22l0 49 000,00
закупiвля без використшня липень 2020

ЦК 02l:20l 5 "t9160000-5"
l9l60000-5 Ремiнцi дя годинникiв (шкiрянi

ремiпцi щя наручних rодивцикiв жiночих)
22l0 38 000,00

закупiця без використшня
ФекФонноi сиýтеми

червевь 2020

ЦК 02l:20l5 "l 9l 60000-5"
l9l60000-5 Ремiнцi дя годинникiв (шкiрянi

ремiнчi дя наручних годиннихiв жiночих)
22|0 l9 000,00

зшупiвш без використшня
ФскФоняоi сиФемя

жовreнь 2020

ЦК 02l:2015 "l9520000-7' l9520000-7 ГIлrcшiФвi вироби (лоrcтрн) 22l0 2 000,00
заryпiвля без використмня

серпень 2020

IK 02l:20l5 "222l0000-5"
222t0000-5 Гш (передшата на гаФи m
пuпаияо прпiппиqgiI

22|0 ] 078,00
закупiвля без використшня

ёпёrmбцяdi.исftми
липень 2020

lK 02l ;20l5 "222l0000-5"
}2210000-5 ГаФ (передшата ва l8Фи та
,."ляяq пепiппицяiI

22r'0 41 9z2,o0
закупiмя без використшая

.пеkmонноi системи
грудень 2020

Щ 021:20l5 "22З20000-9"
l232OO00-9 BiTцbHi листiвки (вiтшьнi

22 l0 8 050,00
закупiвля без використшня

.пскmонноi системи тФень 2020

[К 02l;2015 "22820000-4"
}2820000-4 Блмки (прщбшш та
}иrcrcшення пшок з вuщнкою "грщота'
гя "Ппqюна mшотд")

22l0 49 900,00
закупiвля без вихорйстшхя

електронноI сисreми
ч€рвепь 2020

Щ( 02l:20l 5 "22840000-0"
12840000.0 Альбоми шя зршкiв (пщарунковi

22L0 lз4,80
закупiвля ftз викориФшн,

епёtmнноi системй
липень 2020

Ц( 02l:20l5 "30l90000-7'
l0190000-7 Офiсне уФаткувщня та пршщ
ri,.д rчлчт9йu.6 . Uлпцuплм\

22l0 l 500,00
закупiыя без використшня

епекfl.rнноi систёми
серпевь 2020

ЦК 02l:20l5 "30l90000-7'
l0190000.7 Офiсне устаткувщня та пршащя
)fuHe (кшцrcвФи злiдно зi спецiфiкацiсю)

221,0 49 000,00
закупiшя без використшня

шектронноi системи
вересснь 2020

ЦК 02l:20l5 "30230000-0"
}0230000-0 комп'ютерне облqднщня

22]^0 l 300,00
заryпiшя без ввкористшия

червеяь 2020

Цt 02l:20l 5 "30230000-0"
}0230000-0 Комл' ютерне обл4цнщня 31l0 l03 560,00 спрощена закупiвля серпень 2020

IIк 02l:20l5 "302]0000-0"
}0230000.0 Комп'ютерне облцвшвя (карm 22l0 5 000,00

заrrпiш без використшня
.п.*nонноi системи серпень 2020

цк 021:20l5 "зl4l0000-3" 1410000.3 Гшьвщiчнi qемеяff ((

.i--л.i л-.,,iлi-а,,,.6\ 22|0 6 з22,04
заryпiвля без використшня

епеkmoнноi сястеми
лйстопц 2020

ЦК 02l:20l 5 "3 l 520000-7'
}l 520000-7 свiшъникв таосвiтлювмьна
tpMaqpa (вабiр лiхтарихiв)

22|0 7 950,00
закупiвля без викорйстшня

Феюронноi сисreми
жовтеяь 2020

tK 02l]20l5 "32]40000-8"
]2340000-8 МisрофоЕя ъ гучяомовцi 22l0 47 500,00

закупiвля без використшня
спркfпбя!бi .я.т.ми

серпень 2020

t|K 02l:201 5 "32340000-8"
]2З400О0-8 МiврофоЕв та ýчвомовцi
Ф@ввй аабiр) 22l0 47 500,00

закупiвля без викорйФФня
вересень 2020

ЦК 02l:2015 "37460000.0"
]76ОО0О О Iгрц за влучяiФ, яаtrЬнi iryи

22|0 22 680,00
заryпiвля без sикориФщня

липень 2020

ЦК 02l:20l 5 "З9220000-0"

]92200О0-0 КухоЕ. прйщ, Фварf, щ
IоцуfrrcФодарФа i Ерищ щ
lаeцiв гроццсыою харушш (ftpxoc у

22|0 l0 l20,00
заryпiвм без викориощня

елеrфонно[ сйсreми
липень 2020

Щ( 02l:20l5 "39220000_0"

l922oooo-o Кухоявс Ерищl mваря щ
1оцу m rcФодарmва i прцщ щ
iадцiв грошщФоm харчувшш (reрмос у

22L0 24 065,00
закупiвл, без викорйстшня

Фекгроняоi сист€ми
вересень 2020

Ц{ 02l:20l5 "39290000-1"
l9290000-1 Фурнiцра рiзна (лараmлi вiл

ющу)
22r.0 20 000,00

заrапiвля без використшня
рпFYmлнqлi .и.тёмя серпень 2020

ЦК 02l:20l5 "]9290000-1"
}9290000-1 Фlрнig,ра рiзна (ларасолi вiл

2210 l 5 150,00
закупiвля без використшня

вересень 2020

Ц{ 02l:20l5 "39290000-1"
l9290000-1 Фтffiт}рарiзна (BiHoK iз штучних

22|0 6 000,00
закупlвля оез використФня

вересень 2020

цк 02l:20l 5 "44420000-0"
И420000-0 Булiвшьнi rcвфи (метцева

22l0 30 225,00
закупiвля бв використшня

елекшнно[ сйстеми
жовтень 2020

цк 02l:20t5 "445l0000_8" l45l 0000-8 Знаряддя (т}?иФичний набiр) 22l0 9 750,00
закупiвля б€з використщня

flemoнBoi системи
липеяь 2020

цк 02l:201 5 "50330000-7'

iO3З0000-7 ПФуги з reхнiчноrc
)боlуговувщsi мекомунiкФцйноrc
lблщнмня (пооrуги з тееiчною 2240 l0 l47,78

зацrпiвля без викориошвя
qектровнот системи

лисrcпщ 2020

IlK 02l:20l5 "50340000-0"

50340000.0 _ Пmlryм з ремонту i reхнiчвого
rбсlryrcвувшня аулiоsiзуuьного та
)птячноrc облщшtя (поrcчний ремонт
tудiовiзушьноrc обладяшня)

2240 3 600,00
закупiшя без викорисшвя

Фекронноi системи
вересень 2020

ЦК 02l:20I 5 "50340000-0"
'0340000-0 

- ПоФуIи з ремонту i технiчного

Sотуrcвlвшня аудiовiзуцьноло та
)ппчною обл4цнщЕя (пФчниЙ ремонт
rулiовiзушьноrc облшншш)

224а 4 400,00
закупiвля без використшня

Фекронноi си9теми
жовтень 2020

Ш( 02l:20l 5 "б0l 70000-0"

50 l 70000-0 Прокат пrcширських
гршспортних засобiв iз водiсм (посrryги з
вФтранспоршого обслуговувФня
rиконФчого Фараry Днiпропетровсько,
fiлmноi пми)

2240 l2 000 000,00
вiдкритi rcрги з rryблiкачiею

мглiйською мовою
грудень 20l9

дк 02l:20l5 "60l70000-0"

i0l70000-0 Прокат пrcщирських
гршспортних июбiв iз BolieM (пошуги з
шrcФшспортного обслуговувщш
]иконФчого mарату ДнiпропЕгровськоi

2240 l2 000 000,00
вiшритi rcрги з ггублiкачiею

шглiйською моюю
сiчень 2020



переговорна процеФФа лютий 2020
| СО t тоООО,о Прошт пщирсьшх
|тршспортних засюбiв iз юдtсм (поgrуm з

IIК 02 l :20 l 5 "60 | 7000о-0" l шютршспорпого обсlryювувшш'' 
|виюншчоrc щФsry Днiпрпrровськоi
lл.-_л.,л,_---r

2240 l l 456 500,00

вiдкритi mрги вересень 2020

ДК 02l:20l 5 "60l70000-0"

601 70000-0 Прохsт пасширських

Фщспортних зафбiв iз водiсм (посrryrи з

Фтотравспорmого обслуaовувшяя

виконщ"оrc шараry Днiпропrровськоi

2240 395 l60,00

чФвgпь 2020

жовreнь 2020

ДК 02l l20l 5 "66l l0000,4"
Й]]t ОООЬ-Ц b**i"."*i послуги (бшкiвськi

2240 59,60

IK 02l:20l 5 "722l0000-0"

722 l ОООО-О По"rry"" , розробм пмтiв
пргршвого 9безпечення Фозробк8
пргршного забезпеченш вобресурсу

"едияий ркстр об'сктiв комунuьного майна"

що fluежить до спЙьuоi влrcнщтi
reриторiшьних громц сiл, соищ, MicT

2240 24 480,00
зжупiвля без використанЕя

Феýропноi системи

ЦК 02li20l5 "72260000-5"

/2260000-5 Пошуги, пов'язшi з прогршним

вбезпеченням (пшуги з пФтачшня
.-"."--пrп тfu зпеченняl

224о 2 680,00
закупiшя без викориФшня

Фепронноi сисreми
трФевь 2020

ЦК 02l;20l5 "72260000_5"
ТZZООЪОО-S П*r,гп, пов'яшi з пргршяим
uбсзпечеяням (пш.тли з постачшвя

_,__ -_,л-л __ял--_.._,-,-\
2240 l5 320,00

зшупiвля без використшня
ФекФовноi системи

червень 2020

ДК 02l;20l 5 "72260000-5"

7226ООО0-5 ПФrуги, пов'яшi з пргршвим
забезпеченням (пшlryги з постачшня
ппогпшною забезпечення)

2240 44 500,00
заryпiвля без вихористшяя

йекгровноi сиФеми
лилень 2020

ДК 02l:20l5 "79l30000-4"

79lЗOOОOJ Юрщичнi пwryги, пов'язшt з

офршенням i зФвЦченням документiв
(поФуги нотФiус& лшуги, пов'ящi з

Фримщttям випифк, витягlа, свцоцтв та

i-.rп лопментiвt

22|0 l0 000,00
закупiФя без використшня

електронноi сйсreми
жовтень 2020

ЦК 02l;20l5 "79340000-9'
793400ОО-9 Рецшвi та мархоннrcвi пошуги

:посrryги з висвiтлення дiшьнооi дегryтатiв 2240 4 038 825,00 вlдкрит Фрги вересень 2020

Щ( 02l;20l5 "794l0000-1"
794 l 0О00- l КоsсультлIiйнi пФлуги з питшь

пйприсмницькоi дЬьвштi та упршiння
(конryльтшiйнi пшlryги з пишь закупisФь)

2240 ll l71,20
3акупiшя без використшвя

Фектонноi сист€ми
лишпад 2020

Ц{ 02l:20l5 "798l0000-5"
l98l0o0o-5 fu)Tapcbкi пшlrли (пшlryги з

2240 49 000,00
заtgпiшя без використшш

.пАфлцнлi .q.тёми
червень 2020

ЦК 02l:20l 5 "798l0000-5"
798lo00o-5 fuу(Фськi пФIrуги (пФуги з
_-___л_-.-._ -л_-,.-,,\

2240 24 500,00
закупiвля без використшня

фекmонноi системи
жовтеяь 2020

IK 02l i20l5 "79820000-8"
7982О000-8 Пшуrи, пов'язанi з друком
'.л""-"- а гпяпiпчядяяяt

2240 зз 000,00
закупiвля без вякористФня червень 2020

Щ< 02l ]2015 "79820000-8"
7982О0ОО-8 Пфлугп, пов'яшi з друком
'-**" . mяяiпчвmняl

2240 lб 500,00
3акупiвля без використмЕя

а.Аблuцлi .q.тёми
жовтенъ 2020

цк 02l:20l5 "79950000-4"
7995ОООО-8 ПФугх з оргшiзшii висruок,
ярмарок l конФесlв (пшуги з орлщiзщii 2240 l98 0оо,00 спрощена щупlшя липень 2020

ДК 02l i20l5 "79970000-4"
i997000o-4 Вщ*r""i поrryги (пшiтlрнi

2240 28 007,00
закупiвля без використшвя

апFбляяdi .истеми
жовтень 2020

ЦК 02l:20l5 "80310000-0"

80310000-0 Пеryги у сферi свiп шя мшолi
(вшчшш учrcникiв АТО m ixBix дiтей для

цобуmя sищоi ocsim за спецiшьнiстю 074,

28l "Публiчяе упршлiцн, та

2282 з32 400,00 переговорна процед}ра сiчень 2020

ЦК 021:20l5 "80Зl0000-0"

l03 l 0ООО-0 Пфлуги у сферi фвiм лпя молодi

|навчшня учасникiв АТО/ООС таiшiх дiтей

ця здобупя sищоi Фвiти 9 спецiшьнiстю
281 "Публiчне упршiнм тв

2282 47l 360,00 переговорЕа процедФа вересень 2020

Щ 02 l:20l5 "905 l 0000-5"

905I0000-5 Утйiзщiя смiтя та поводження

смiпям ýтшiзувшня вИфрювших

2240 l l 640,80
закупiвля ф3 використшня

елеmронноi системи
жовтеяь 2020

демонтшу, фртувшня, пцrcФвки до

угшiзацii та подшьшоi упшiзщii
матерiшьних цiннrcтей)

ЦК 02l:20I5 "92l20000-8"
)2l2ooo0-8 пФуги з розповсюдження KiHo-

га вйюпро.ryкчii (псlryги з рзповсюдження
,;.s-мп,иlIiil

2240 l98 000,00 сл[ющена зак}пiщ вересевь 2020

цк 021 :20l5 "92120000-8"
)2l20000.8 Пшrти з розповсюдженяя KiHo-

гд вйюпроýтцii 0rошуги з розповсюджеяня l98 000,00 спрощена закупlвля жовтень 2020

Щ( 02l:20l 5 "92l40000-4"

)2l4oooo-4 ПоФуrи з показу вйФпродукttii

:пфryги з показу вйфматерiмiв з
висвlтлення дiяльносп деп)патiв обласноi

)щ ва регiонмьних тФекшшц)

2240 49 875,00
закупiвля без використшвя

елекФонноi системи
червень 2020

ДК 021:20l5 "92l40000-4"

92l4oo00-4 ПоФrуги з покаlу вЦфпродукцii
(пшупr з показу вuфмаreрiuiв з

висвiтлення дiяьностi деп}тsтiв облФвоi

рщ на регiонuьнйх тшекшшш)

2240 49 000,00
закупiвля без викориФщня

феrронвоi сисreми
серпень 2020

акулiвля б€3 аикористшня
-""йлgчлi .u.трми




