
ІНФОРМАЦІЯ 

щодо завершених процедур закупівель 

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради  

за 2019 рік 

 

Предмет закупівлі,  

назва процедури 

Ідентифікатор 

закупівель 

Посилання на документ 

Послуги з розбудови мережі 

відеоспостереження 

(прокладання оптичного 

кабеля) 

Допорогові закупівлі 

UA-2019-08-30-000417-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-08-30-000417-b 

Кабель оптичний, анкерний 

затискач, траверса універсальна 

Допорогові закупівлі 

UA-2019-08-30-001135-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-08-30-001135-a 

Комплект обладнання для 

автоматичного обробляння 

інформації системи 

"Електронна черга" 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-08-06-000621-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-08-06-000621-

a/print/limited-reporting/pdf 

Розміщення наданих 

Замовником матеріалів в газеті 

"Ужгород" 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-08-02-000048-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-08-02-000048-

c/print/limited-reporting/pdf 

Блоки живлення 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-08-01-000178-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-08-01-000178-

c/print/limited-reporting/pdf 

Обладнання для медичних 

кабінетів 

Відкриті торги 

UA-2019-07-10-001298-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-07-10-001298-

b/print/report/pdf 

Сувенірні набори та 

подарункові набори 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-07-03-000533-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-07-03-000533-

c/print/limited-reporting/pdf 

Стелажі металеві архівні 

Допорогові закупівлі 

UA-2019-06-07-000678-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-06-07-000678-c 

Ворота металеві в'їзні, 

автоматика на металеві ворота 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-06-06-000601-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-06-06-000601-

a/print/limited-reporting/pdf 

Бензин А-95 

Переговорна процедура 

UA-2019-05-28-001467-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-05-28-001467-

c/print/report/pdf 

Камери відеоспостереження 

Відкриті торги 

UA-2019-05-21-001594-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-05-21-001594-

a/print/report/pdf 

Обладнання для медичних 

кабінетів 

Відкриті торги 

UA-2019-05-07-002886-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-05-07-002886-

a/print/report/pdf 

Жорсткі диски 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-04-12-001136-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-04-12-001136-

a/print/limited-reporting/pdf 

Мережеве обладнання  

Звіт про укладений договір 

UA-2019-04-12-001003-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-04-12-001003-

a/print/limited-reporting/pdf 
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Мережеве обладнання  

Звіт про укладений договір 

UA-2019-04-12-000884-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-04-12-000884-

a/print/limited-reporting/pdf 

Обладнання Smart IP 

відеореєстратор ZIPNVR516-128 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-04-10-001693-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-04-10-001693-

b/print/limited-reporting/pdf 

Сервер HP DL560p 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-04-02-001071-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-04-02-001071-

a/print/limited-reporting/pdf 

Зварювальний апарат для 

оптичного волокна в комплекті 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-03-22-001210-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-03-22-001210-

b/print/limited-reporting/pdf 

Розміщення наданих 

Замовником матеріалів в газеті 

"Ужгород" 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-03-11-001066-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-03-11-001066-

b/print/limited-reporting/pdf 

Послуги з комплексного 

обстеження пасажиропотоків на 

міських автобусних маршрутах 

загального користування 

табличним методом у м. 

Ужгороді 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-03-01-000174-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-03-01-000174-

b/print/limited-reporting/pdf 

Комплексна охорона майна 

Замовника на об'єкті та 

обслуговування сигналізації 

Відкриті торги 

UA-2019-02-21-000812-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-02-21-000812-

c/print/report/pdf 

Папір для друку А4 

Відкриті торги 

UA-2019-02-21-002358-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-02-21-002358-

b/print/report/pdf 

Послуги з побудови, створення 

і впровадження системи 

охоронної сигналізації 

приміщень 3-го поверху 

адмінбудівлі в м. Ужгород, пл. 

Поштова, 3 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-02-06-000242-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-02-06-000242-

b/print/limited-reporting/pdf 

Послуги по підключенню до 

мережі Інтернет 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-01-30-000068-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-01-30-000068-

a/print/limited-reporting/pdf 

Комплексна охорона майна 

Замовника на об'єкті та 

обслуговування сигналізації 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-01-22-000659-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-01-22-000659-

a/print/limited-reporting/pdf 

Універсальні послуги 

поштового зв'язку з 

пересилання поштових карток, 

листів та бандеролей 

Звіт про укладений договір 

UA-2019-01-10-001547-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-01-10-001547-

c/print/limited-reporting/pdf 

Постачання електричної енергії 

постачальником універсальних 

послуг 

Переговорна процедура 

UA-2019-01-02-000247-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2019-01-02-000247-

a/print/report/pdf 
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