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ЗАТВЕРД}КЕНО

Наказ MiHicTepcтBa економiчного розвитку i торгiвлi УкраТни

22 березня 2016 року N9 490

3MiHu 0о )оOаmку 0о Рiчноео плану закупiвель вid 17.09,2019 р,

рIчниЙ плАн зАкупlвЕль, що здlЙснюються
БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПlВЕЛЬ

на 20'|9 piK

Мукачiвсъка районна аержавна аамiнiсmрацiя, коd за еДРПОУ 04053789
замовни rl |Uy

Предмет закупiвлi Код КЕКВ(мя
бюджетних) коштiв

Очiкувана BapTicTb
предмета закупiвлi

Процедура
закупiвлi

Орiентований
початок

проведення
процедури
закупiвлi

Примiтка

39290000-1 Фурнiryра рiзна (рамка для
грамоти)

Код за КПКВК 0218230
кЕкв 2210

500,00

(П"ятсот грн. 00 коп. з
пдв)

вересень

22990000-6 Газетний папiр, папiр ручного
виготовлення та iнший некрейдований папiр
або картон длtя графiчних цiлей (грамота,
вiтальна адреса)

Код за КПКВК 0218230
кЕкв 22,t0

200,00

(lBicTi грн. 00 коп. з П[В)
вересень

32330000-5 Апараryра мя запису та
вiдтворення аудiо- та вiдеоматерiалу
(радiотехнiка)

Код за КПКВК 0218230
кЕкв 2210

1500,00

(Одна тисяча п"ятсот грн.
00 коп. з ПДВ)

вересень

397l0000-2 Елекrричнi побровi прилади
(поброва TexHiKa)

Код за КПКВК 0218230
кЕкв 2210

4300,00

(Чотири тисячi триста грн.
00 коп. з ПДВ)

вересень

30190000-7 Офiсне устаткування та
приладдя рiзне (ксероксний папiр)

Код за КПКВК 7771010
кЕкв 2210

67100,00

(Шiстдесят ciM тисяч сто
грн. 00 коп. з П,ЩВ)

!опороеовi
закупiвлi

жовтень

22450000-9 ffpyKoBaHa продукцiя з
елементами захисry (друкована продукцiя на
замовлення)

Код за КПКВК 7771010
кЕкв 2210

1 
,1000,00

(Одинадцять тисяч грн. 00
коп.з П,ЩВ)

вересень

22210000-5 Газети (перiодичнi видання)
Код за КПКВК 7771010

кЕкв 2210

-2798,00

(,Щвi тисячi ciMcoT
дев"яносто BiciM грн.00 коп.

з ПДВ)

жовтень

2221 0000-5 Газети (перiодичнi видання)
Код за КПКВК 7771010

кЕкв 2210

3526,00

(Три тисячi п"ятсот
двадцять lлiсть грн.00 коп.

з пдв)

жовтень

601 70000-0 Прокат пасажирських
транспортних засобiв iз водiем (надання
транспортних послуг)

Код за КПКВК О217622;
КПКВК 02176З0; КПКВК
02182з0 кЕкв 2240

14500,00

(Чотирнадцять тисяч п"ятсот
грн. 00 коп. з П,ЩВ)

3вim про

уклаOанчй
0oeoBip

вересень

905l0000-5 Утилiзацiя смiття та поводження
зi смiттям (послуги з вивезення побрових
вiдходiв)

Код за КПКВК 7771010
кЕкв 2275

260,00

(.Щвiстi шiстдесят грн.00
коп. з П!В)

вересень

7_

занаимен



80530000-8 Послуги у сферi професiйноi
пiдготовки

Код за КПКВК 7771010
кЕкв 2282

1000,00

(одна тисяча грн. 00 коп. з
пдв)

вересень

ВСЬоГо :
,l01088,00

3атверджений рiшенням тендерного KoMiTeTy вiд

Голова тендерного KoMiтery

Засryпник голови тендерного KoMiTery

Секретар тендерного KoMiтery

Члени тендерного KoMiтery

, Яворський l.B.

17.09.
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Галянт Н.Р.

//r?Й*ам.l.
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/ / Кунак В.М.
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Пилипчинець B.l.

Пiдгiрська М.В.

Хома 1.1.


