
ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ 
ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2018 рік 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Засіб криптографічного захисту інформації 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 30230000-0 — Комп’ютерне обладнання 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 550 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: липень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Світильник настільний, світовий акамулятор 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
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 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 3 055 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: липень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Технічне обслуговування кондиціонерів 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 50730000-1 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних 
установок 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних) 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 1 250 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: липень, 2018 
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Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Поточний ремонт системи водовідведення 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 45330000-9 — Водопровідні та санітарно-технічні роботи 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних) 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 7 410 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: липень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги по обслуговуванню пожежної сигналізації 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних) 
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6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 400 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги охорони об’екту 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 79710000-4 — Охоронні послуги 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних) 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 850 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Туалетний папір, серветки 
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4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 3 195 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Сувенірна продукція (пакети подарунковий з 
логотипом міста) 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 18530000-3 — Подарунки та нагороди 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 2 165 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

 

http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/612?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/667?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/599?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/612?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan


Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Сувенірна продукція (папки повнокольорові з 
логотипом міста) 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 18530000-3 — Подарунки та нагороди 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 1 530 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Саморези, цвяхи, болти, хомути, вуголки 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 44530000-4 — Кріпильні деталі 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 
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6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 191 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Колор 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 44810000-1 — Фарби 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 105 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Скотч 
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4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 19510000-4 — Гумові вироби 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 100 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 
 
9. Примітки: Скотч 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Кран 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні 
пристрої 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 160 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 
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Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Клей 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 24910000-6 — Клеї 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 432 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Вікномийка 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 39220000-0 — Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя 
для закладів громадського харчування 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 
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6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 360 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Пакет послуг «Стандартний» з доробок та 
ліцензійного супроводу програмного засобу «Система електронного документообігу» 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 48310000-4 — Пакети програмного забезпечення для створення документів 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних) 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 7 400 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
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3. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з формування та подальшого 
обслуговування посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового 
підпису для юридичної особи 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 72310000-1 — Послуги з обробки даних 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних) 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 300 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з технічного обслуговування теплового 
вузлу 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних) 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 925 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 
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Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Робоча станція для оформлення та видачі 
документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних особи. 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина) 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 3110 — Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 257 290 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги 
 Характеристика процедури 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Поточний ремонт будівлі 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних) 
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6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 68 866 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Маршрутизатор 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 32410000-0 — Локальні мережі 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 5 160 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 

http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/667?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/599?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/612?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/667?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/599?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan


3. Конкретна назва предмета закупівлі: Комутатор мережевий, точка доступу, патч-панель, 
розетка, шафа настінна 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 32420000-3 — Мережеве обладнання 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 36 642 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги по обслуговуванню пожежної сигналізації 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних) 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 400 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: вересень, 2018 
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Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги охорони об’екту 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 79710000-4 — Охоронні послуги 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних) 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 850 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: вересень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з перезарядки вогнегасників 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних) 
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6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 2 800 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: вересень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з поклійки бордів 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 79900000-3 — Різні ділові та пов’язані з діловою сферою послуги 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних) 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 30 000 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Без використання електронної системи 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
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3. Конкретна назва предмета закупівлі: Мобільний (виїзний) офіс надання 
адміністративних та соціальних послуг 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 34140000-0 — Великовантажні мототранспортні засоби 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 3110 — Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 8 000 000 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з публікацією англійською мовою 
 Характеристика процедури 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: вересень, 2018 

 

 

Інформація про замовника 
 Замовник чи не замовник 
1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Дружківської міської ради 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: #35783188 

Інформація про предмет закупівлі 
 Порядок визначення предмета закупівлі 
3. Конкретна назва предмета закупівлі: Робоча станція для оформлення та видачі 
документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних особи. 
 
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
 Про класифікатор ДК 021:2015 

ДК021-2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина) 

 
5. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 3110 — Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 257 290 UAH 
 
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги 
 Характеристика процедури 
 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: вересень, 2018 

 

http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/612?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/636?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/667?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/599?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/612?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/636?utm_source=prozorro_website&utm_medium=annual_plan
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