
Наказ

Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України

22.03.2016 №490

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі

Процедура 

закупівлі                                                  

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне (ручки, олівці,папір 

для друку, теки, конверти, інше)

2210 15 000,00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

березень кошти міського бюджету

 50310000-1 Технічне обслуговування 

і ремонт офісної техніки (ремонт 

офісної техніки, заправка та 

відновлення картриджів)

2240 20 000,00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

лютий - грудень кошти міського бюджету

39130000-2 Офісні меблі (шафи) 2210 15 000,00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

травень кошти міського бюджету

30230000-0 Комп"ютерне 

обладнання (катриджі, принтери, 

ксерокс, інше)

2210 21 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

лютий- грудень кошти міського бюджету                  

22820000-4 Бланки  (бухгалтерські 

бланки)
2210 1 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

березень кошти міського бюджету

7226000-5  Послуги повязані з 

програмним  забезпеченням ( 

послуги з оновлення та налаштування 

програмного забезпечення, 

підключення до мережі, налаштування 

компютерної та периферійної техніки, 

інше. Послуги з виготовлення 

електронних ключів)

2240 15 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

лютий кошти міського бюджету    

64110000-0 Поштові послуги 

(поштові послуги)
2240 1 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

березень кошти міського бюджету

Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік                                                                                                                                                   

управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради, 41368378                                                                                      



79820000-8 Послуги з друку та 

доставки надрукованої продукції 

(друк інвестиційного паспорту, афіш, 

та інш.)

2210 45 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

лютий кошти міського бюджету 

64210000-1 Послуги телефонного 

звязку та передачі данних 

(відшкодування витрат за телефонні 

розмови)

2240 4 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

лютий кошти міського бюджету 

72310000-1 Послуги у сфері 

управління даними (виготовлення 

електронних ключів)

2240 1 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

лютий кошти міського бюджету

44111300-4 Керамічні вироби 

(сувенірна продукція:сувенірна 

тарілка, чашка,і т. д.)

2210 10 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

лютий кошти міського бюджету                                    

60140000-1 Нерегулярні пасажирські 

перевезення (транспортні послуги)
2240 10 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

лютий кошти міського бюджету                                          

22460000-6 Рекламні матеріали, 

каталоги товарів та посібники 

(рекламна продукція: постери, флаєри 

DL, афіши, наліпки і т. д.)

2210 15 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

лютий кошти міського бюджету                                           

2221000-5 Газети (статистичні 

бюлетні)
2210 2 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

лютий кошти міського бюджету         


