
ОБГРУНТУВАННЯ 

ТЕХНІЧНИХ ТА 

ЯКІСНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

КП "ДЕТ"

МЕТОДИКА 

ВИЗНАЧЕННЯ 

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

РОЗМІР 

БЮДЖЕТНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ

ОЧІКУВАНА 

ВАРТІСТЬ

посилання на 

закупівлю
Предмет договору

Процедура 

закупівлі

Кошти 

міського 

бюджету

Кошти 

власного 

бюджету

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              4 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-09-06-

009397-a

Послуги з питань визначення 

вартості будівельних робіт при 

застосуванні ПК АВК-5 

"Автоматизований випуск на ПЕОМ 

кошторисно-ресурсної документації" 

на основних та додаткових робочих 

місцях

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                4 500,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 140 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-09-02-

004550-a

Частини електродвигунів для 

ремонту рухомого складу (ДК 

021:2015 - 31160000-5 - Частини 

електродвигунів, генераторів і 

трансформаторів)

Відкриті торги         1 140 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 070 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-09-02-

004505-a

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 – 

34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи 

рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю 

залізничного руху)

Відкриті торги         1 070 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 470 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-09-02-

004385-a

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (ДК 021-2015 - 

34640000-5 - Самохідні частини)

Відкриті торги         1 470 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          132 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-09-02-

004290-a

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 – 

42140000-2 - Зубчасті колеса, 

зубчасті передачі та приводні 

елементи)

Відкриті торги             132 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  180,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-09-02-

003208-a

Послуга з організації доступу до 

ЄДЕБО одного користувача 

уповноваженого суб'єкта із 

використанням динамічних бібліотек

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                    180,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                    75,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-09-02-

003017-a

Послуга із заміни в ЄДЕБО користува 

уповноваженого суб'єкта із 

використанням динамічних бібліотек

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                      75,00 ₴ 

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
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Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  432,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-09-01-

000923-a

Проведення функціонального 

навчання керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов'язана з 

організацією і здійсненням заходів з 

питань цивільного захисту

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                    432,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-31-

003672-a

Послуги з доступу до "Електронного 

кабінету періодичних видань 

видавничого будинку "Фактор"

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                1 500,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 120 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-29-

003146-a

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (ДК 021-2015 - 

34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин 

двигунів)

Відкриті торги         1 120 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          215 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-29-

003142-a

Пружини для ремонту рухомого 

складу (ДК 021-2015 - 44550000-0 - 

Пружини)

Відкриті торги             215 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          892 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-29-

003136-a

Запасні частини для ремонту 

контактної мережі (ДК 021-2015 - 

31220000-4 - Елементи електричних 

схем)

Відкриті торги             892 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 660 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-29-

003131-a

Електронні комплектуючи для 

ремонту рухомого складу (Код ДК 

021:2015 - 31710000-6 - Електронне 

обладнання)

Відкриті торги         1 660 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 030 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-29-

003123-a

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (ДК 021-2015 - 

34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин 

двигунів)

Відкриті торги         1 030 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 470 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-29-

003120-a

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (ДК 021-2015 - 

34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин 

двигунів)

Відкриті торги         3 470 000,00 ₴ 
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Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 217,04 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-29-

000267-a

Надання послуг з управління 

багатоквартирним будинком

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                2 217,04 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              5 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-23-

004326-a

Митно-брокерське обслуговування

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                5 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          850 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-22-

008919-a

Пружини для ремонту рухомого 

складу (ДК 021-2015 - 44550000-0 - 

Пружини)

Відкриті торги             850 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 655 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-22-

008918-a

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (ДК 021-2015 - 

34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин 

двигунів)

Відкриті торги         1 655 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 616 300,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-18-

009100-a

Улаштування асфальтобетонного 

покриття трамвайної колії після 

виконання капітальних та 

профілактичних ремонтів, 

відновлення асфальтобетонного 

покриття на об'єктах КП 

"Дніпровський електротранспорт" 

ДМР в 2022 році у м. Дніпро (код ДК 

021:2015 – 45230000-8 - Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь)

Відкриті торги         1 616 300,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          268 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-18-

008395-a

Послуги з управління даними (код 

ДК 021:2015 – 72250000-2 - Послуги, 

пов’язані із системами та 

підтримкою)

Відкриті торги             268 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 172 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-18-

008292-a

Щомісячні послуги з обслуговування 

системи електронної передачі 

інформації (код ДК 021:2015 – 

72250000-2 - Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою)

Відкриті торги         1 172 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          225 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-16-

007608-a

Одноденні квитки для проїзду в 

міському електротранспорті (код ДК 

021:2015 – 34980000-0 - Транспортні 

квитки)

 Спрощені 

закупівлі
            225 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-29-000267-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-29-000267-a
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-22-008919-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-22-008919-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-22-008919-a
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-18-008292-a
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-16-007608-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-16-007608-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              9 858,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-16-

005371-a

Вимірювання показників якості 

поверхневих, підземних, зворотних і 

стічних вод

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                9 858,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            18 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-16-

004810-a

Спеціальне навчання з безпечного 

виконання робіт бензопилами; 

НПАОП 0.00-1.15-07 (п. 6.5 Вимоги 

безпеки під час виконання робіт на 

висоті з підйомником); "Правил 

охорони праці під час проведення 

робіт з видалення дерев і пеньків у 

населених пунктах України" НПАОП 

02.0-1.08-95

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              18 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            49 417,99 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-15-

006824-a

Виконання геофізичної розвідки на 

трамвайних коліях на перехресті 

просп. Гагаріна – вул. 

Паторжинського, щодо провалів 

ґрунту (ДК 021-2015 - 71350000-6 - 

Науково-технічні послуги в галузі 

інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              49 417,99 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-11-

007792-a

Доопрацювання сайту det-

dnipro.dp.ua (ДК 021-2015 - 72230000-

6 - Послуги з розробки програмного 

забезпечення на замовлення)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                3 500,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          534 266,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-10-

007710-a

Послуги з обслуговування супутнього 

обладнання, встановленого на 

транспортних засобах (код ДК 

021:2015 – 50110000-9 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання)

Відкриті торги             534 266,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 810 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-10-

007536-a

З'єднувач рейковий для ремонту 

трамвайної колії (ДК 021-2015 - 

31220000-4 - Елементи електричних 

схем)

Відкриті торги         1 810 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 260 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-10-

007535-a

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (ДК 021-2015 - 

31110000-0 - Електродвигуни)

Відкриті торги         1 260 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              4 400,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-10-

006936-a

Перевірка та прочистка 

вентиляційних каналів у гуртожитку 

№2;№5

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                4 400,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-16-005371-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-16-005371-a
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Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 631 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-09-

007761-a

Промислові кондиціонери та 

комплектуючи для ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 – 

42510000-4 - Теплообмінники, 

кондиціонери повітря, холодильне 

обладнання та фільтрувальні 

пристрої)

Відкриті торги         1 631 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 111 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-09-

007759-a

Опалювальне обладнання для 

ремонту рухомого складу (ДК 021-

2015 - 39710000-2 - Електричні 

побутові прилади)

Відкриті торги         2 111 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 073 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-09-

007756-a

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (ДК 021:2015 - 

31160000-5 - Частини 

електродвигунів, генераторів і 

трансформаторів)

Відкриті торги

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 875,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-04-

005760-a

Інформаційно-консультаційні 

послуги на тему: "Стандартизація у 

період війни. Технічні умови і все 

про них. Новини законодавства в 

умовах воєнного стану" на 

платформі ZOOM

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                1 875,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 455 787,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-03-

008419-a

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 – 

34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи 

рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю 

залізничного руху)

Відкриті торги         2 455 787,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 788 667,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-02-

004203-a

Послуги з проведення дезінфекції 

об'єктів та рухомого складу КП 

"Дніпровський електротранспорт" 

ДМР (ДК 021-2015 - 90920000-2 - 

Послуги із санітарно-гігієнічної 

обробки приміщень)

Відкриті торги         1 788 667,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          443 100,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-08-01-

006639-a

Послуги з інженерного проектування 

по «Реконструкції трамвайної лінії по 

вул. Михайла Грушевського (в районі 

будинку №85)» (код ДК 021:2015 - 

71320000-7 - Послуги з інженерного 

проектування)

Відкриті торги             443 100,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 354 920,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-07-29-

004434-a

Щомісячне цілодобове дистанційне 

обслуговування бортового 

обладнання ТЗ (код ДК 021:2015 – 

50110000-9 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання)

Відкриті торги         1 354 920,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-09-007761-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-09-007761-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-09-007761-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-09-007759-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-09-007759-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-09-007759-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-09-007756-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-09-007756-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-09-007756-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-04-005760-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-04-005760-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-04-005760-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-03-008419-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-03-008419-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-03-008419-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-01-006639-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-01-006639-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-01-006639-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-29-004434-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-29-004434-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-29-004434-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          790 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-07-29-

004431-a

Послуги з обслуговування 

покажчиків маршруту встановлених 

на транспортних засобах замовника 

(код ДК 021:2015 – 50110000-9 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання)

Відкриті торги             790 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          901 270,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-07-29-

004425-a

Послуги з обслуговування локальних 

об'єктів Замовника (ДК 021:2015 - 

50340000-0 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

аудіовізуального та оптичного 

обладнання)

Відкриті торги             901 270,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 005 400,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-07-28-

004899-a

Послуги з технічного обслуговування 

і ремонту дорожньо-транспортних 

засобів (код ДК 021:2015 – 50110000-

9 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання)

Відкриті торги         1 005 400,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      4 169 394,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-07-27-

007962-a

Щомісячні послуги з підтримки 

існуючої системи моніторингу (код 

ДК 021:2015 – 72250000-2 - Послуги, 

пов’язані із системами та 

підтримкою)

Відкриті торги         4 169 394,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 616 300,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-07-27-

007522-a

Улаштування асфальтобетонного 

покриття трамвайної колії після 

виконання капітальних та 

профілактичних ремонтів, 

відновлення асфальтобетонного 

покриття на об'єктах КП 

"Дніпровський електротранспорт" 

ДМР в 2022 році у м. Дніпро (код ДК 

021:2015 – 45230000-8 - Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь)

Відкриті торги         1 616 300,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          287 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-07-21-

004850-a

Вугілля кам’яне ГЖ 10-80 (код ДК 

021:2015 – 09110000-3 – Тверде 

паливо)

 Спрощені 

закупівлі
            287 500,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            32 800,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-04-14-

002032-b

Медичні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              32 800,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            68 453,61 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-04-04-

000139-a

Відшкодування витрат за спожиту 

електроенергію

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              68 453,61 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-29-004431-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-29-004431-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-29-004431-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-29-004425-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-29-004425-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-29-004425-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-14-002032-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-14-002032-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-14-002032-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-04-000139-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-04-000139-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-04-000139-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          138 515,40 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-03-09-

000780-c

Металопрокат (код ДК 021:2015 – 

14620000-3 - Сплави)
Відкриті торги             138 515,40 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            31 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-03-03-

000606-b

квитки довгострокового 

користуванні на 1 добу в міському 

електротранспорті та штрафні 

квитанції

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              31 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          125 280,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-28-

000426-b

Послуги з технічного обслуговування 

та позагарантійного ремонту 

обладнання автоматизованої 

системи комерційного обліку 

електроенергії (АСКОЕ)

Відкриті торги             125 280,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 770,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-23-

004236-b

Послуги з узгодження проекту без 

пред'явлення технічних умов: 

«Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Богдана 

Хмельницького – вул. Шинної» та 

«Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Богдана 

Хмельницького – вул. Леоніда 

Стромцова»

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                1 770,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 191 900,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-23-

008308-a

Послуги щодо впровадження 

програмного забезпечення системи 

електронного управління 

документами та процесами (ДК 

021:2015 - 48310000-4 - Пакети 

програмного забезпечення для 

створення документів)

Відкриті торги         1 191 900,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            35 670,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-23-

004311-a

Електронне обладнання для 

рухомого складу (Код ДК 021:2015 - 

31710000-6 - Електронне 

обладнання)

Відкриті торги               35 670,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          115 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-23-

004243-a

Послуги з доопрацювання програми 

(Код ДК 021:2015 - 72230000-6 

Послуги з розробки програмного 

забезпечення на замовлення)

Відкриті торги             115 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 833 400,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-22-

002649-c

Автобус ІІ класу (ДК 021:2015 - 

34120000-4 - Мототранспортні 

засоби для перевезення 10 і більше 

осіб)

Відкриті торги         1 833 400,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-03-09-000780-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-03-09-000780-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-03-09-000780-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-03-03-000606-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-03-03-000606-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-03-03-000606-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-28-000426-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-28-000426-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-28-000426-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-004236-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-004236-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-004236-b
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-008308-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-004311-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-004311-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-004311-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-004243-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-004243-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-004243-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-002649-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-002649-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-002649-c


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 990 800,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-22-

002498-c

Алюмінієвий профіль, полоса, кутник 

та латунний прокат для капітального 

ремонту трамвайних вагонів та візків 

(ДК 021:2015 - 14720000-4 - 

Алюміній, нікель, скандій, титан і 

ванадій)

Відкриті торги            130 000,00 ₴         2 860 800,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  818,18 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-22-

001618-a

Позачергова технічна перевірка 

правильності роботи (перевірка 

схеми вмикання) багатоквартирного 

трифазного (0.38 КВ прямого 

включення)- 1шт

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                    818,18 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          270 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-21-

012920-b

Вода питна негазована, бутильована 

(ДК 021:2015 - 41110000-3 - Питна 

вода)

 Спрощені 

закупівлі
            270 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 332 700,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-21-

002330-a

Фарбувальна продукція для 

капітального та середнього ремонтів 

трамвайних вагонів, тролейбусів та 

візків (код ДК 021:2015 – 24220000-2 - 

Екстракти дубильних речовин, 

екстракти барвників, дубильні та 

фарбувальні речовини)

Відкриті торги            200 000,00 ₴         3 132 700,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              4 488,36 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-21-

001643-c

Послуги з управління 

Багатоквартирним будинком і 

прибудинковою територією

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                4 488,36 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              7 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-21-

001359-a

Послуги з утилізації зношених шин з 

металевим і текстильним кордом 

вантажних і легкових автомобілів 

різних типів, відходів 

гумовотехнічних виробів

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                7 500,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 312,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-18-

002391-a

Послуги з управління 

Багатоквартирним будинком і 

прибудинковою територією

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                3 312,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              4 360,56 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-18-

011813-b

Послуги з управління 

Багатоквартирним будинком і 

прибудинковою територією

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                4 360,56 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-002498-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-002498-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-002498-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-001618-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-001618-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-001618-a
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-18-011813-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            14 730,98 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-18-

002050-a

Послуги з технічного 

обслуговування, налаштування та 

пред'явлення на повірку 

водолічильників

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              14 730,98 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 830 800,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-17-

014942-b

Послуги з ремонту легкових 

транспортних засобів (ДК 021:2015 - 

50110000-9 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання)

 Відкриті торги         1 830 800,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 977 600,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-17-

002507-a

Газ стиснений природний метан для 

заправки автомобілів
 Відкриті торги         3 977 600,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            15 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-17-

001630-a

Рекламні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              15 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            10 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-17-

008040-b

Рекламні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              10 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 615 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-16-

001861-c

Запасні частини для капітального 

ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 – 34630000-2 - Частини 

залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю 

залізничного руху)

 Відкриті торги         1 615 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 985 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-16-

001858-c

Запасні частини для капітального 

ремонту рухомого складу (ДК 

021:2015 - 34630000-2 - Частини 

залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю 

залізничного руху)

 Відкриті торги         1 985 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          730 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-16-

007425-b

Світильники для капітального 

ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 – 31520000-7 - Світильники 

та освітлювальна арматура)

 Відкриті торги            730 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-18-002050-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-18-002050-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-18-002050-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-014942-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-014942-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-014942-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-002507-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-002507-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-002507-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-001630-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-001630-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-001630-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-008040-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-008040-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-008040-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-16-001861-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-16-001861-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-16-001861-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-16-001858-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-16-001858-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-16-001858-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-16-007425-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-16-007425-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-16-007425-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            39 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-16-

001659-c

Послуги з вивозу відходів

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля 

              39 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 329 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-15-

011743-b

Комплекти ремонту зовнішнього 

стану вагонів для капітального 

ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 – 24220000-2 - Екстракти 

дубильних речовин, екстракти 

барвників, дубильні та фарбувальні 

речовини)

 Відкриті торги            443 000,00 ₴             886 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            20 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-15-

002877-c

Переведення системи електронної 

передачі інформації на новий 

удосконалений сервіс (ДК 021-2015: 

72250000-2 - Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою)

 Відкриті торги               20 500,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          264 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-15-

010243-b

Послуги з управління даними (ДК 

021-2015: 72250000-2 - Послуги, 

пов’язані із системами та 

підтримкою)

 Відкриті торги             264 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            32 585,52 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-15-

008223-b

Вироби медичного призначення

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              32 585,52 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          612 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-14-

002449-a

Послуги аудиту фінансової звітності 

КП «Дніпровський 

електротранспорт» ДМР за 2021 рік 

(ДК 021:2015 - 79210000-9 - 

Бухгалтерські та аудиторські послуги)

 Відкриті торги             612 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          722 300,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-14-

010516-b

Послуги з обслуговування супутнього 

обладнання, встановленого на 

транспортних засобах (ДК 021:2015 - 

50110000-9 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання)

 Відкриті торги             722 300,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 140 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-11-

009315-b

Частини для капітального ремонту 

контактної мережі (ДК 021:2015 - 

44210000-5 - Конструкції та їх 

частини)

 Відкриті торги         3 140 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-16-001659-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-16-001659-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-16-001659-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-15-011743-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-15-011743-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-15-011743-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-15-002877-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-15-002877-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-15-002877-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-15-010243-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-15-010243-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-15-010243-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-15-008223-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-15-008223-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-15-008223-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-14-002449-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-14-002449-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-14-002449-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-14-010516-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-14-010516-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-14-010516-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-11-009315-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-11-009315-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-11-009315-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              4 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-11-

008554-b

Послуги з опломбування та 

розпломбування приладів обліку

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                4 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          113 750,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-11-

001668-a

Послуги у сфері поводження зі 

сміттям та відходами (ДК 021-2015 - 

90510000-5 - Утилізація/видалення 

сміття та поводження зі сміттям)

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля 

            113 750,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 587 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-11-

000149-c

Послуги з щомісячного цілодобового 

дистанційного обслуговування 

бортового обладнання ТЗ (ДК 

021:2015 - 50110000-9 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання)

 Відкриті торги         2 587 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          436 800,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-10-

012957-b

Послуги з обслуговування локальних 

об’єктів Замовника (ДК 021:2015 - 

50340000-0 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

аудіовізуального та оптичного 

обладнання)

 Відкриті торги             436 800,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 688 328,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-10-

001763-a

Запасні частини для капітального 

ремонту рухомого складу (ДК 

021:2015 - 31160000-5 - Частини 

електродвигунів, генераторів і 

трансформаторів)

 Відкриті торги         2 688 328,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 945 511,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-10-

008067-b

Механічні запасні частини для 

капітального ремонту рухомого 

складу (ДК 021:2015 - 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів)

 Відкриті торги         3 945 511,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 427 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-10-

000543-a

Послуги з обслуговування 

покажчиків маршруту встановлених 

на транспортних засобах (ДК 

021:2015 - 50110000-9 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання)

 Відкриті торги         1 427 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 300,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-09-

000323-c

Примірник та пакети оновлень 

(компоненти) комп'ютерної 

програми "M.E.DOC"

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                3 300,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-11-008554-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-11-008554-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-11-008554-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-11-001668-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-11-001668-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-11-001668-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-11-000149-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-11-000149-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-11-000149-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-10-012957-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-10-012957-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-10-012957-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-10-001763-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-10-001763-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-10-001763-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-10-008067-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-10-008067-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-10-008067-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-10-000543-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-10-000543-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-10-000543-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-09-000323-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-09-000323-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-09-000323-c


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 972,40 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-08-

002854-c

Послуги з управління 

багатоквартирним будинком

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                2 972,40 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 197,88 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-08-

002589-c

Послуги сумісного утримання 

будинку і прибудинкової території

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                3 197,88 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

    57 600 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-08-

001687-c

Послуги фінансового лізингу на 

придбання трамвайних вагонів типу 

ТАТRА моделі T4DM – 26 шт. (або 

еквівалент не гірше ніж зазначена 

модель) (ДК 021:2015 - 66110000-4 - 

Банківські послуги)

Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою  

      57 600 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            15 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-07-

001782-c

Рекламні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              15 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            26 130,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-07-

000470-c

Лабораторні дослідження умов 

праці з визначенням шкідливих та 

небезпечних факторів процесу праці 

на визначених робочих місцях 

працівників відповідно до гігієнічної 

класифікації праці за показниками 

шкідливості та небезпечності 

факторів виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового 

процесу, (в кількості 20 робочих 

місць по депо №2 КП "Дніпровський 

електротранспорт" ДМР 49055, м. 

Дніпро, просп. Богдана 

Хмельницького, 31а)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              26 130,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

    13 430 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-04-

008609-b

Матеріали верхньої будови 

трамвайної колії (ДК 021:2015 - 

34940000-8 - Залізничне 

обладнання)

Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою  

      13 430 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

    63 378 421,20 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-04-

000474-a

код ДК 021:2015 – 65310000-9 – 

Розподіл електричної енергії 

(Послуги з розподілу електричної 

енергії)

 Переговорна 

процедура 

(скорочена)

     43 800 000,00 ₴       19 578 421,20 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

      3 000 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-04-

000424-a

ДК 021:2015 - 65310000-9 Розподіл 

електричної енергії (послуги із 

забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії)

 Переговорна 

процедура 

(скорочена)

        1 800 000,00 ₴         1 200 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-002854-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-002854-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-002854-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-002589-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-002589-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-002589-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-001687-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-001687-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-001687-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-07-001782-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-07-001782-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-07-001782-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-07-000470-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-07-000470-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-07-000470-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-008609-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-008609-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-008609-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-000474-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-000474-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-000474-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-000424-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-000424-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-000424-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            49 840,32 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-03-

008194-b

Засоби медичного призначення

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              49 840,32 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

      1 655 161,66 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-03-

001608-a

Послуги з централізованого 

водопостачання (ДК 021:2015 

65110000-7 Розподіл води)

 Переговорна 

процедура 

(скорочена)

        1 655 161,66 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            18 400,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-03-

001604-a

Проведення робіт з підготовки 

матеріалів до інформації щодо 

суб'єкта та об'єкта земельних 

відносин на 2022 рік (код ДК 

021:2015 - 71350000-6 - Науково-

технічні послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              18 400,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 600,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-03-

003602-c

Проведення робіт з підготовки 

інформації щодо суб'єкта та об'єкта 

земельних відносин на 2022 (код ДК 

021:2015 - 71350000-6 - Науково-

технічні послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                1 600,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

      1 170 801,66 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-03-

002819-c

Послуги з централізованого 

водовідведення (ДК 021:015-

90430000-0 Послуги з відведення 

стічних вод)

 Переговорна 

процедура 

(скорочена)

        1 170 801,66 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

      1 500 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-03-

001570-c

ДК 021:2015 - 65310000-9 Розподіл 

електричної енергії (послуги із 

забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії)

 Переговорна 

процедура 

(скорочена)

        1 500 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

    14 152 364,82 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-03-

001005-c

код ДК 021:2015 – 65310000-9 – 

Розподіл електричної енергії 

(Послуги з розподілу електричної 

енергії)

 Переговорна 

процедура 

(скорочена)

     14 152 364,82 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              5 760,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-02-

007399-b

Послуги технічного супроводу 

комп'ютерної програми "Єдина 

інформаційна система управління 

бюджетом" ("ЄІСУБ для місцевого 

бюджету)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                5 760,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-008194-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-008194-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-008194-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-001608-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-001608-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-001608-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-001604-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-001604-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-001604-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-003602-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-003602-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-003602-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-002819-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-002819-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-002819-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-001570-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-001570-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-001570-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-001005-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-001005-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-001005-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-02-007399-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-02-007399-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-02-007399-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      6 000 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-02-

003115-b

Послуги з проведення дезінфекції 

об'єктів та рухомого складу КП 

"Дніпровський електротранспорт" 

ДМР (ДК 021-2015 - 90920000-2 - 

Послуги із санітарно-гігієнічної 

обробки приміщень)

Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою  

        6 000 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 388 600,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-02-

001337-c

Електричні прилади для 

капітального ремонту рухомого 

складу (ДК 021-2015 - 39710000-2 - 

Електричні побутові прилади)

 Відкриті торги            701 334,00 ₴             687 266,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 100 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-02-

000509-a

Самохідні частини для капітального 

ремонту рухомого складу (ДК 021-

2015 - 34640000-5 - Самохідні 

частини)

 Відкриті торги         3 100 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            18 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-02-01-

003468-b

Рекламні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              18 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 471,53 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-28-

002703-c

Пломбування/розпломбування 

вузла обліку або його частини 

однотарифної (6,10,20 КВ) 

розрахункової точки обліку 

електроенергії; 

Пломбування/розпломбування 

вузла обліку або його частини 

однотарифної (6,10,20 КВ) 

розрахункової точки обліку 

електроенергії; Позачергова технічна 

перевірка правильності роботи 

(перевірка схеми вмикання) 

однотарифної (6,10,20 КВ) 

розрахункової точки обліку 

електроенергії

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                3 471,53 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 610 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-27-

003310-a

Матеріали оздоблення салону для 

капітального ремонту рухомого 

складу (код ДК 021:2015 – 44190000-

8 - Конструкційні матеріали різні)

 Відкриті торги         2 500 000,00 ₴         1 110 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 700,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-25-

014812-b

Семінар за темою: "Дуальна освіта - 

сучасна форма здобуття професійних 

кваліфікацій. Нові підходи до 

організації професійного розвитку 

персоналу за робітничими 

професіями. Оновлений перелік 

професійних стандартів. Професійна 

підготовка кваліфікованих робітників 

із використанням елементів дуальної 

форми здобуття освіти. Електронне 

ліцензування освітньої діяльності у 

сфері професійної (професійно-

технічної) освіти. Єдина державна 

електронна база з питань освіти 

(ЄДБО)"

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                3 700,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  184,44 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-25-

002111-a

Послуги з поводження з побутовими 

відходами

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                    184,44 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-02-003115-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-02-003115-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-02-003115-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-02-001337-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-02-001337-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-02-001337-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-02-000509-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-02-000509-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-02-000509-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-01-003468-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-01-003468-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-01-003468-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-28-002703-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-28-002703-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-28-002703-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-27-003310-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-27-003310-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-27-003310-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-014812-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-014812-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-014812-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-002111-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-002111-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-002111-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 353,80 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-25-

002204-c

Послуги з управління 

багатоквартирним будинком і 

прибудинковою територією

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                2 353,80 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 321 838,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-25-

000545-b

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 – 

31160000-5 - Частини 

електродвигунів, генераторів і 

трансформаторів)

 Відкриті торги         1 321 838,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          494 962,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-25-

000101-a

Механічні запасні частини для 

ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 – 34320000-6 - Механічні 

запасні частини, крім двигунів і 

частин двигунів)

 Відкриті торги             494 962,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів. Очікувана вартість 

закупівлі товарів/послуг, щодо 

яких проводиться державне 

регулювання цін і тарифів 

(відповідно до постанов, 

наказів, інших нормативно-

правових актів органів 

державної влади, 

уповноважених на здійснення 

державного регулювання цін у 

відповідній сфері)

          600 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-21-

002417-a

Надання права тимчасового 

погіршення існуючого стану та/або 

змінення об’єкта (-тів) благоустрою 

міста дніпра та/або їх частин

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

            600 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            16 886,40 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-21-

002437-c

Розподіл природного газу

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

             16 886,40 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            28 800,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-20-

009573-b

Медичні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              28 800,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 107,24 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-20-

001944-c

Проведення моніторингу та ведення 

зведеної фінансової та статистичної 

звітності

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                3 107,24 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            60 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-19-

002144-b

Фармацевтична продукція

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля 

              60 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-002204-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-002204-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-002204-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-000545-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-000545-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-000545-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-000101-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-000101-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-25-000101-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-21-002417-a
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-21-002437-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-21-002437-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-21-002437-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-20-009573-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-20-009573-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-20-009573-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-20-001944-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-20-001944-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-20-001944-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-19-002144-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-19-002144-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-19-002144-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  693,19 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-19-

000861-c

Пломбування/розпломбування 

вузла обліку або його частини 

багатотарифного трифазного (0,38 

кВ прямого включення) 

розрахункового лічильника) (код ДК 

021:2015 - 71350000-6 - Науково-

технічні послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                    693,19 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            88 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-14-

000669-b

Проведення навчання працівників 

КП "Дніпровський 

електротранспорт" ДМР

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля 

              88 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          547 258,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-13-

004508-a

Маршрутні покажчики (ДК 021-2015 - 

31710000-6 - Електронне 

обладнання)

 Відкриті торги             547 258,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          321 900,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-13-

001039-b

Послуги зі встановлення 

електричного обладнання на 

рухомому складі (ДК 021-2015 - 

51110000-6 - Послуги зі 

встановлення електричного 

обладнання)

 Відкриті торги             321 900,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів. Очікувана вартість 

закупівлі товарів/послуг, щодо 

яких проводиться державне 

регулювання цін і тарифів 

(відповідно до постанов, 

наказів, інших нормативно-

правових актів органів 

державної влади, 

уповноважених на здійснення 

державного регулювання цін у 

відповідній сфері)

      8 277 055,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-13-

003856-a

Код за ДК 021:2015 - 09320000-8 

Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція (постачання теплової 

енергії)

Переговорна 

процедура
        8 277 055,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          387 964,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-13-

000209-b

Ремонт і технічне обслуговування 

вимірювальних приладів (ДК 021-

2015 - 50410000-2 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів)

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля 

            387 964,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              5 665,40 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-12-

000158-a

Передплата періодичного видання

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                5 665,40 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 142 829,60 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-11-

005369-a

Шини (ДК 021-2015 - 19510000-4 - 

Гумові вироби)
 Відкриті торги         3 142 829,60 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-19-000861-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-19-000861-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-19-000861-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-14-000669-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-14-000669-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-14-000669-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-13-004508-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-13-004508-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-13-004508-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-13-001039-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-13-001039-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-13-001039-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-13-003856-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-13-003856-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-13-003856-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-13-000209-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-13-000209-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-13-000209-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-005369-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-005369-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-005369-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  616,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-11-

000632-c

Послуги з метеорологічного 

забезпечення (ДК 021-2015 - 

71350000-6 - Науково-технічні 

послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                    616,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  198,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-11-

002984-a

Послуги з метеорологічного 

забезпечення (ДК 021-2015 - 

71350000-6 - Науково-технічні 

послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                    198,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості на основі 

закупівельних цін попередніх 

закупівель

          499 934,48 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-11-

000038-b

Послуги з проведення Державного 

технічного контролю (огляду) 

об’єктів міського електротранспорту 

та пов’язаних з ним послуг

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

            499 934,48 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості на основі 

закупівельних цін попередніх 

закупівель

            50 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-04-

000357-b

Надання послуг з адвокатської 

діяльності

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              50 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості на основі 

закупівельних цін попередніх 

закупівель

          300 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-04-

001902-c

Надання послуг з адвокатської 

діяльності

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

            300 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            45 324,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-04-

000315-b

Проходження періодичних 

профілактичних наркологічних та 

психіатричних оглядів (ДК 021-2015 - 

85110000-3 - Послуги лікувальних 

закладів та супутні послуги)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              45 324,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 600,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-04-

000251-a

Послуги з дистанційного контролю 

працездатності Блоку оповіщення БО-

FM-04-С (ДК 021-2015 - 50330000-7 - 

Послуги з технічного обслуговування 

телекомунікаційного обладнання)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                3 600,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            21 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2022-01-04-

000201-a

Технічне обслуговування технічних 

засобів пожежної сигналізації у 

будівлях (код ДК 021:2015 - 

50410000-2 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              21 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-000632-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-000632-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-000632-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-002984-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-002984-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-002984-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-000038-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-000038-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-000038-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-000357-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-000357-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-000357-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-001902-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-001902-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-001902-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-000315-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-000315-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-000315-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-000251-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-000251-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-000251-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-000201-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-000201-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-04-000201-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          261 600,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-31-

000057-b

Послуги з доопрацювання програми 

моніторингу маршрутів (код ДК 

021:2015 - 72230000-6 Послуги з 

розробки програмного забезпечення 

на замовлення)

 Відкриті торги             261 600,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 418 328,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-30-

001644-a

Металопрокат для капітального 

ремонту рухомого складу (ДК 021-

2015 - 14620000-3 - Сплави)

 Відкриті торги         1 315 928,00 ₴         1 102 400,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          139 497,91 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-30-

001654-b

Профільний металопрокат для 

капітального ремонту рухомого 

складу (ДК 021-2015 - 44110000-4 - 

Конструкційні матеріали)

 Відкриті торги            121 299,58 ₴               18 198,34 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 154 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-30-

008048-c

Запасні частини для капітального 

ремонту рухомого складу (ДК 021-

2015 - 34320000-6 - Механічні 

запасні частини, крім двигунів і 

частин двигунів)

 Відкриті торги            577 250,00 ₴             577 250,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 956 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-30-

001649-b

Електронне обладнання для 

капітального ремонту рухомого 

складу (ДК 021-2015 - 31710000-6 - 

Електронне обладнання)

 Відкриті торги         1 478 000,00 ₴         1 478 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 388 600,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-30-

001641-b

Електричні прилади для 

капітального ремонту рухомого 

складу (ДК 021-2015 - 39710000-2 - 

Електричні побутові прилади)

 Відкриті торги            701 334,00 ₴             687 266,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          192 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-30-

001965-c

Проведення навчання працівників 

КП "Дніпровський 

електротранспорт" ДМР

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля 

            192 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              7 780,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-28-

000814-a

Придбання наступних видань: Е-

Журнал "Радник в сфері державних 

закупівель"(спецвипуск); Журнал 

"Радник в сфері державних 

закупівель"

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                7 780,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-31-000057-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-31-000057-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-31-000057-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001644-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001644-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001644-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001654-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001654-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001654-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-008048-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-008048-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-008048-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001649-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001649-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001649-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001641-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001641-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001641-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001965-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001965-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-001965-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-28-000814-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-28-000814-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-28-000814-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            28 350,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-28-

002367-c

Лабораторні дослідження умов 

праці з визначенням шкідливих та 

небезпечних факторів процесу праці 

на визначених робочих місцях 

працівників відповідно до гігієнічної 

класифікації праці за показниками 

шкідливості та небезпечності 

факторів виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового 

процесу, (в кількості 28 робочих 

місць по Депо №1 КП "Дніпровський 

електроранспорт" ДМР 49074, м. 

Дніпро, Індустріальний р-н, вул. 

Холодильна, 2)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              28 350,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          387 964,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-24-

006315-c

Ремонт і технічне обслуговування 

вимірювальних приладів (ДК 021-

2015 - 50410000-2 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів)

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля

            387 964,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          524 160,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-24-

005920-c

Технічний огляд і випробування 

підіймальних споруд (ДК 021-2015 - 

71630000-3 - Послуги з технічного 

огляду та випробовувань)

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля

            524 160,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг за 

тарифами, які 

встановлюються НКРЕКП

          160 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-24-

004980-c

ДК 021:2015 - 65310000-9 Розподіл 

електричної енергії (послуги із 

забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

            160 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            60 150,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-23-

011514-c

Збирання перевезення, зберігання 

відходів для подальшої їх утилізації, 

знешкодження або захоронення (на 

виконання вимог Закону України 

«Про відходи № 187/98- ВР від 

05.03.1998р.) (код ДК 021-2015 

90520000-8 - Послуги у сфері 

поводження з радіоактивними, 

токсичними, медичними та 

небезпечними відходами)

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля 

              60 150,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          580 806,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-20-

004056-c

Послуги у сфері поводження зі 

сміттям та відходами (ДК 021-2015 - 

90510000-5 - Утилізація/видалення 

сміття та поводження зі сміттям)

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля 

            580 806,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 260 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-17-

006265-b

Послуги з управління даними (ДК 

021-2015: 72250000-2 - Послуги, 

пов’язані із системами та 

підтримкою)

Відкриті торги         1 260 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 693,34 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-16-

006994-b

Консультаційні послуги, пов'язані з 

підготовкою документів щодо 

атестації підприємства і розробці і 

погодженню комплексних 

кваліфікаційних завдань та варіантів 

контроьних робіт з 2(двох) професій 

(ДК 021-2015 80520000-5 - Навчальні 

засоби)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                2 693,34 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-28-002367-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-28-002367-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-28-002367-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-24-006315-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-24-006315-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-24-006315-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-24-005920-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-24-005920-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-24-005920-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-24-004980-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-24-004980-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-24-004980-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-23-011514-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-23-011514-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-23-011514-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-20-004056-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-20-004056-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-20-004056-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-17-006265-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-17-006265-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-17-006265-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-16-006994-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-16-006994-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-16-006994-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  414,36 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-16-

006704-b

Послуги організаційного характеру, 

пов'язані зі створенням у 

навчальному закладі відповідальної 

нормативної бази до вимог 

ліцензування, атестації та кредитації 

(архівна справа) (ДК 021-2015 

80520000-5 - Навчальні засоби)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                    414,36 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

          794 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-16-

001578-a

Код ДК 021:2015 - 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування 

(Виконання проектно-

вишукувальних робіт по об’єкту: 

«Капітальний ремонт трамвайної 

лінії по вул. Володимира Мономаха 

– вул. Центральній – вул. В’ячеслава 

Липинського (від вул. Короленка до 

вул. Михайла Грушевського))»

Відкриті торги             794 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          950 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-15-

000476-b

Проведення попередніх та 

періодичних медичних оглядів 

працівників (ДК 021-2015 85140000-2 

- Послуги у сфері охорони здоров’я 

різні)

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі

            950 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          184 950,76 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-14-

003192-b

Природний газ (для населення) (ДК 

021-2015 09120000-6 - Газове 

паливо)

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі

            184 950,76 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            60 150,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-13-

004403-b

Збирання перевезення, зберігання 

відходів для подальшої їх утилізації, 

знешкодження або захоронення (на 

виконання вимог Закону України 

«Про відходи № 187/98- ВР від 

05.03.1998р.) (код ДК 021-2015 

90520000-8 - Послуги у сфері 

поводження з радіоактивними, 

токсичними, медичними та 

небезпечними відходами)

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі

              60 150,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Інформація про ціни товарів 

та послуг, що міститься в 

мережі Інтернет у відкритому 

доступі, в тому числі на 

сайтах виробників та/або 

постачальників відповідної 

продукції, спеціалізованих 

торгівельних майданчиках, в 

електронних каталогах, 

рекламі, прайс-листах, в 

електронній системі 

закупівель "Prozorro" та на 

аналогічних торгівельних 

електронних майданчиках; 

Розрахунок очікуваної 

    21 802 123,20 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-09-

005022-a

«КОД ДК 021:2015 09310000-5 – 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ (ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГІЯ)»

Переговорна 

процедура 

(скорочена)

      21 802 123,20 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

      1 534 182,78 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-09-

000146-a

«Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Шмідта» 

Коригування (код ДК 021:2015 – 

45450000-6 - Інші завершальні 

будівельні роботи)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

        1 534 182,78 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 964 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-07-

006584-a

Надання послуг з технічного 

обслуговування та ремонту 

автомобільного транспорту та 

спеціальної техніки (код ДК 021:2015 

– 50110000-9 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання)

 Відкриті торги         2 964 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-16-006704-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-16-006704-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-16-006704-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-16-001578-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-16-001578-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-16-001578-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-15-000476-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-15-000476-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-15-000476-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-14-003192-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-14-003192-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-14-003192-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-13-004403-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-13-004403-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-13-004403-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-09-005022-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-09-005022-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-09-005022-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-09-000146-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-09-000146-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-09-000146-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-006584-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-006584-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-006584-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          580 806,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-06-

003393-b

Послуги у сфері поводження зі 

сміттям та відходами (ДК 021-2015 - 

90510000-5 - Утилізація/видалення 

сміття та поводження зі сміттям)

Спрощені/Допо

рогові закупівлі
            580 806,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              4 428,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-06-

011889-c

Е-журнал Довідник спеціаліста з 

охорони праці (Код ДК 021:2015 - 

22210000-5 - Газети)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                4 428,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 230 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-06-

011113-c

Послуга впровадження програмного 

забезпечення системи електронного 

управління документами та 

процесами (Код ДК 021:2015 

72260000-0 Послуги, пов’язані з 

програмним забезпеченням)

Відкриті торги         1 230 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг на 

підставі закупівельних цін 

попередніх закупівель

          996 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-03-

003417-b

Місячні проїзні квитки та разові 

абонементні талони для проїзду в 

міському транспорті (код ДК 

021:2015 - 34980000-0 - Транспортні 

квитки)

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі

            996 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг на 

підставі закупівельних цін 

попередніх закупівель

      3 100 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-03-

003153-b

Добровільне медичне страхування 

та страхування від нещасного 

випадку (код ДК 021:2015 - 66510000-

8 - Страхові послуги)

Відкриті торги         3 100 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            51 742,82 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-02-

005994-b

Відновлення благоустрою території 

після виконання аварійного ремонту 

кабельної лінії 0,6 кВ ділянки № 171 

КП «Дніпровський 

електротранспорт» ДМР в 2021 році 

у м. Дніпро (код ДК 021:2015 - 

45450000-6 - Інші завершальні 

будівельні роботи)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              51 742,82 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 880,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-02-

000345-a

Поставки періодичних друкованих 

видань (код ДК 021:2015 - 22210000-

5 - Газети)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                2 880,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-02-

000250-a

Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників галузі 

знань 01 "Освіта" (код ДК 021:2015 - 

80510000-2 - Послуги з професійної 

підготовки спеціалістів)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                2 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-003393-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-003393-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-003393-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-011889-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-011889-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-011889-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-011113-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-011113-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-011113-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-003417-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-003417-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-003417-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-003153-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-003153-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-003153-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-02-005994-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-02-005994-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-02-005994-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-02-000345-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-02-000345-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-02-000345-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-02-000250-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-02-000250-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-02-000250-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  759,10 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-12-01-

001737-a

Позачергова технічна перевірка 

правильності роботи (перевірка 

схеми вмикання) однотарифного 

трифазного (0.38кВ прямого 

включення) (код ДК 021:2015 - 

71350000-6 - Науково-технічні 

послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                    759,10 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 922 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-30-

004432-b

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (Код ДК 021:2015 - 

34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи 

рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю 

залізничного руху)

 Відкриті торги         1 922 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          490 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-30-

004272-b

Запасні частини для капітального 

ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 - 34320000-6 - Механічні 

запасні частини, крім двигунів і 

частин двигунів)

 Відкриті торги             490 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 546,38 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-29-

003180-a

Послуги по видачі рекомендацій з 

питань обгрунтування потреб у воді 

(код ДК 021:2015 - 98110000-7 - 

Послуги підприємницьких, 

професійних та спеціалізованих 

організацій)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                1 546,38 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 600,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-26-

007855-a

Проведення робіт з підготовки 

інформації щодо суб'єкта та об'єкта 

земельних відносин на 2021 рік (код 

ДК 021:2015 - 71350000-6 - Науково-

технічні послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                1 600,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            18 400,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-26-

003822-b

Проведення робіт з підготовки 

матеріалів до інформації щодо 

суб'єкта та об'єкта земельних 

відносин на 2021 рік (код ДК 

021:2015 - 71350000-6 - Науково-

технічні послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              18 400,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          207 700,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-23-

013095-a

Доопрацювання програми Д-

транспорт (код ДК 021:2015 - 

72230000-6 Послуги з розробки 

програмного забезпечення на 

замовлення)

Відкриті торги             207 700,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-19-

003105-b

Дистанційне онлайн-навчання 

спеціалістів з питань публічних 

закупівель за темою "Публічні 

закупівлі" (80510000-2 - Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                1 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-01-001737-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-01-001737-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-01-001737-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-30-004432-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-30-004432-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-30-004432-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-30-004272-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-30-004272-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-30-004272-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-29-003180-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-29-003180-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-29-003180-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-26-007855-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-26-007855-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-26-007855-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-26-003822-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-26-003822-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-26-003822-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-013095-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-013095-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-013095-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-19-003105-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-19-003105-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-19-003105-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  800,94 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-17-

003186-b

Періодичні видання

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                    800,94 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          900 850,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-17-

009128-a

Капітальний ремонт 

рейкозгинального верстата (код ДК 

021:2015 - 50530000-9 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

техніки)

Відкриті торги             900 850,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          457 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-17-

002605-b

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування супутнього 

обладнання мототранспортних 

засобів (код ДК 021:2015 - 50110000-

9 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання)

Відкриті торги             457 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 220,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-16-

002164-b

Послуги з доступу до "Електронного 

кабінету періодичних видань 

видавничого будинку "Фактор", що 

має повний функціональний 

цілодобовий доступ до поточного 

випуску та архіву видання: "Оплата 

праці" у електронній формі (код ДК 

021:2015 - 72320000-4 – послуги, 

пов’язані з базами даних)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                2 220,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  450,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-15-

014165-a

Послуги по охороні майна

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                    450,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            16 447,20 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-15-

002672-c

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по 

об’єкту:«Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Шмідта». Коригування

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              16 447,20 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 200 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-09-

002415-c

Ізольовані дроти та кабелі для 

капітального ремонту рухомого 

складу (код ДК 021:2015 - 31320000-

5 - Електророзподільні кабелі)

Відкриті торги         2 200 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 409 750,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-09-

002087-a

Послуги з підтримки існуючої 

системи моніторингу (код ДК 

021:2015 - 72250000-2 – послуги, 

пов’язані із системами та 

підтримкою)

Відкриті торги         2 409 750,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-17-003186-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-17-003186-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-17-003186-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-17-009128-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-17-009128-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-17-009128-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-16-002164-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-16-002164-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-16-002164-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-15-014165-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-15-014165-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-15-014165-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-15-002672-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-15-002672-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-15-002672-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-09-002415-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-09-002415-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-09-002415-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-09-002087-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-09-002087-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-09-002087-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 928,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-08-

015057-b

Організація підготовки фахівців на 

експерта технічного з промислової 

безпеки

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                2 928,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 520,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-08-

000077-c

Перевірка та прочистка 

вентиляційних каналів у гуртожитку 

№2, №5

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                3 520,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            10 080,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-11-03-

014965-a

Професійне навчання фахівців 

служби нагляду за безпечним 

технічним станом будівель, споруд 

та інженерних мереж

Спрощені/Допо

рогові закупівлі 
              10 080,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          457 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-10-26-

008929-b

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування супутнього 

обладнання мототранспортних 

засобів (код ДК 021:2015 - 50110000-

9 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання)

Відкриті торги             457 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          276 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-10-26-

004627-a

Послуги з підтримки користувачів та 

технічної підтримки (код ДК 

021:2015 - 72250000-2 - Послуги, 

пов’язані із системами та 

підтримкою)

Відкриті торги             276 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            16 800,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-10-25-

010653-b

Атестація зварників ручного 

дугового зварювання покритим 

електродом (код ДК 021:2015 - 

80530000-8 - Послуги у сфері 

професійної підготовки)

Спрощені/Допо

рогові закупівлі 
              16 800,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 386,38 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-10-22-

003899-b

Пломбування/розпломбування 

вузла обліку або його частини 

однотарифного трифазного (0.38кВ 

прямого включення) розрахункового 

лічильника; 

пломбування/розпломбування вузла 

обліку або його частини 

однотарифного трифазного (0.38кВ 

прямого включення) (код ДК 

021:2015 - 71350000-6 - Науково-

технічні послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                1 386,38 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              9 496,79 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-10-21-

010369-b

Інженерно-геодезичні вишукування 

по об’єкту: «Виконання інженерно-

вишукувальних робіт в районі 

будинку 12/6-А по вул. 

Метростроївській, щодо уточнення 

кабельних ліній 6 кВ» (код ДК 

021:2015 - 71250000-5 - Архітектурні, 

інженерні та геодезичні послуги)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                9 496,79 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-08-015057-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-08-015057-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-08-015057-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-08-000077-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-08-000077-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-08-000077-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-03-014965-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-03-014965-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-03-014965-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-26-008929-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-26-008929-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-26-008929-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-26-004627-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-26-004627-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-26-004627-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-25-010653-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-25-010653-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-25-010653-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-22-003899-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-22-003899-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-22-003899-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-21-010369-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-21-010369-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-21-010369-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            48 620,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-10-06-

000621-c

Проектно-вишукувальні роботи по 

об'єкту: "Капітальний ремонт 

рейкозгинального верстата 1983 

року випуску інв. №104018" (код ДК 

021:2015 - 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              48 620,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          694 387,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-10-05-

002303-a

Прилади для вимірювання величин 

(код ДК 021:2015 - 38340000-0 - 

Прилади для вимірювання величин)

Відкриті торги             694 387,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 210 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-10-05-

002259-a

Запасні частини для капітального 

ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 - 34630000-2 - Частини 

залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю 

залізничного руху)

Відкриті торги         1 210 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            97 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-10-05-

001966-b

Науково-технічні послуги в галузі 

інженерії (код ДК 021:2015 - 

71350000-6 - Науково-технічні 

послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              97 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 153,60 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-10-05-

000106-a

Навчання та перевірка знань з 

питань охорони праці (код ДК 

021:2015 - 80510000-2 - Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                3 153,60 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            11 826,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-10-04-

005650-b

Навчання з Правил охорони праці на 

автомобільному транспорті (код ДК 

021:2015 - 80530000-8 - Послуги у 

сфері професійної підготовки)

Спрощені/Допо

рогові закупівлі 
              11 826,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              6 482,40 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-30-

000187-a

Навчання та перевірка знань з 

питань охорони праці (код ДК 

021:2015 - 80510000-2 - Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                6 482,40 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-06-000621-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-06-000621-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-06-000621-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-002303-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-002303-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-002303-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-002259-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-002259-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-002259-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-001966-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-001966-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-001966-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-000106-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-000106-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-000106-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-04-005650-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-04-005650-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-04-005650-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-30-000187-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-30-000187-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-30-000187-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Інформація про ціни товарів 

та послуг, що міститься в 

мережі Інтернет у відкритому 

доступі, в тому числі на 

сайтах виробників та/або 

постачальників відповідної 

продукції, спеціалізованих 

торгівельних майданчиках, в 

електронних каталогах, 

рекламі, прайс-листах, в 

електронній системі 

закупівель "Prozorro" та на 

аналогічних торгівельних 

електронних майданчиках; 

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів; Індекси РДН та 

середньозважені ціни

  283 652 294,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-29-

003185-c

«КОД ДК 021:2015 09310000-5 – 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ (ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГІЯ)»

 Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

   226 922 000,00 ₴       56 730 294,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          516 300,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-28-

004126-c

Реконструкція електричних мереж 

щодо технічного переоснащення 

автоматизованої системи 

комерційного обліку електричної 

енергії (АСКОЕ) КП «Дніпровський 

електротранспорт» ДМР у м. Дніпро 

(код ДК 021:2015 - 71320000-7 - 

Послуги з інженерного 

проектування)

Відкриті торги             516 300,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 000 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-28-

008173-b

Ізольовані дроти та кабелі для 

капітального ремонту рухомого 

складу (код ДК 021:2015 - 31320000-

5 - Електророзподільні кабелі)

Відкриті торги         2 000 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            30 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-27-

002072-a

Послуги в формі стажування з метою 

набуття практичних навичок після 

проходження теоретичного 

навчання за наступними 

напрямками: проведення технічного 

огляду та/або експертнго 

обстеження вантажопідіймальних 

кранів, підйомників. (код ДК 

021:2015 - 80340000-9 - Послуги у 

сфері спеціальної освіти)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              30 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 950,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-22-

002834-a

Ремонт крильчатого водолічильника 

(витратоміра) з імпульсним виходом 

M-T QN2,5 A150-U (зав. № 

042012442). (код ДК 021:2015 - 

50410000-2 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                2 950,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            29 453,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-22-

003171-c

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

"Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті вул. Івана Мазепи 

та вул. Віктора Мерзленко" (код ДК 

021:2015 - 71530000-2 - 

Консультаційні послуги в галузі 

будівництва)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              29 453,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            27 121,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-22-

001513-a

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

"Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті вул. Криворізька 

та вул. Макарова" (код ДК 021:2015 - 

71530000-2 - Консультаційні послуги 

в галузі будівництва)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              27 121,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-29-003185-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-29-003185-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-29-003185-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-004126-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-004126-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-004126-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-008173-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-008173-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-008173-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-27-002072-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-27-002072-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-27-002072-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-002834-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-002834-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-002834-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-003171-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-003171-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-003171-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-001513-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-001513-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-001513-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            19 389,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-22-

001433-a

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

"Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті вул. Макарова та 

вул. Титова" (код ДК 021:2015 - 

71530000-2 - Консультаційні послуги 

в галузі будівництва)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              19 389,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            23 804,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-22-

004912-b

проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

«Реконструкція системи вентиляції 

будівлі профілакторію (літ. В-1, 

середній бокс) за адресою: просп. 

Сергія Нігояна, 49» (код ДК 021:2015 - 

71530000-2 - Консультаційні послуги 

в галузі будівництва)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              23 804,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 450 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-21-

010419-b

Електротехнічне обладнання для 

ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 - 31730000-2 - 

Електротехнічне обладнання)

Відкриті торги         2 450 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 082 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-21-

004634-c

Маршрутні покажчики для рухомого 

складу (код ДК 021:2015 - 31710000-

6 - Електронне обладнання)

Відкриті торги         1 082 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          530 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-21-

004476-c

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування пристроїв (код ДК 

021:2015 – 50710000-5 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

електричного і механічного 

устаткування будівель)

Відкриті торги             530 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              4 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-21-

003065-c

Розміщення рекламного 

оголошенняв газеті "Наше місто" 

"Запрошення на роботу" (код ДК 

021:2015 - 79340000-9 - Рекламні та 

маркетингові послуги)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                4 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            10 296,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-21-

001571-c

Проведення судової експертизи (код 

ДК 021:2015 - 71630000-3 - Послуги з 

технічного огляду та випробовувань)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              10 296,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  864,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-20-

000205-b

Проведення функціонального 

навчання (підвищення кваліфікації 

цільового призначення) керівного 

складу та фахівців, діяльність яких 

пов'язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту (код ДК 021:2015 - 

80510000-2 - Послуги з професійної 

підготовки спеціалістів)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                    864,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-001433-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-001433-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-001433-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-004912-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-004912-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-004912-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-010419-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-010419-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-010419-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-004634-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-004634-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-004634-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-004476-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-004476-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-004476-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-003065-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-003065-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-003065-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-001571-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-001571-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-001571-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-20-000205-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-20-000205-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-20-000205-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 916,06 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-16-

001700-a

Пломбування /розпломбування 

вузла обліку або його частини 

багатотарифної (6,10,20 кВ) 

розрахункової точки обліку 

електроенергії; позачергова технічна 

перевірка правильності роботи 

(перевірка схеми вмикання) 

багатотарифної розрахункової точки 

о (код ДК 021:2015 - 71350000-6 - 

Науково-технічні послуги в галузі 

інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                2 916,06 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 850,57 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-16-

005741-b

Контроль відповідності 

трансформаторів струму 6-10кВ 

заводським характеристикам на 

підстанціях; контроль відповідності 

трансформаторів напруги 6-10-35-

110-150кВ заводським 

характеристикам на підстанціях (код 

ДК 021:2015 - 71350000-6 - Науково-

технічні послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                1 850,57 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 789 100,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-16-

004369-b

Труби, сантехнічні вироби та 

комплекти (код ДК 021:2015 - 

44160000-9 - Магістралі, 

трубопроводи, труби, обсадні труби, 

тюбінги та супутні вироби)

Відкриті торги         1 789 100,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          260 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-16-

002151-c

Рециркулятори бактерицидні для 

службових приміщень (код ДК 

021:2015 – 31510000-4 - Електричні 

лампи розжарення)

Відкриті торги             260 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 180 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-16-

002049-c

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 - 

34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин 

двигунів)

Відкриті торги         1 180 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

          121 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-16-

000278-a

Здійснення авторського нагляду по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної лінії по вул. Миколи 

Руденко-вул. Ульянова» (код ДК 

021:2015 - 71240000-2 - Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

            121 500,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 679 932,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-14-

009457-b

Стандартні деталі та вузли 

підіймальних споруд (код ДК 

021:2015 - 42410000-3 - Підіймально-

транспортувальне обладнання)

Відкриті торги         1 679 932,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 150 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-14-

004282-c

Електророзподільні пристрої для 

ремонту тягових підстанцій (код ДК 

021:2015 - 31210000-1 - Електрична 

апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл)

Відкриті торги         1 150 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-001700-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-001700-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-001700-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-005741-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-005741-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-005741-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-004369-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-004369-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-004369-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-002151-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-002151-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-002151-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-002049-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-002049-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-002049-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-000278-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-000278-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-000278-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-14-009457-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-14-009457-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-14-009457-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-14-004282-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-14-004282-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-14-004282-c


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              7 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-13-

001641-c

Навчання з Правил охорони праці на 

автомобільному транспорті (код ДК 

021:2015 - 80530000-8 - Послуги у 

сфері професійної підготовки)

Спрощені/Допо

рогові закупівлі 
                7 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

              7 715,40 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-13-

002833-b

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

«Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Барикадна». 

Коригування (код ДК 021:2015 - 

71530000-2 - Консультаційні послуги 

в галузі будівництва)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                7 715,40 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            43 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-07-

002617-a

Послуги з доопрацювання програми 

Д-Транспорт (код ДК 021:2015 - 

72230000-6 - Послуги з розробки 

програмного забезпечення на 

замовлення)

Відкриті торги               43 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            72 600,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-07-

009037-c

Розгортання, підтримка та 

адміністрування серверу 

моніторингу (код ДК 021:2015 - 

72250000-2 – послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою)

Відкриті торги               72 600,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 699,02 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-06-

000435-b

Розпломбування вузла обліку; 

пломбування вузла обліку або його 

частини з послідуючим проведенням 

позачергової технічної перевірці 

правильності роботи (перевірка 

схеми вмикання) однотарифної 

розрахункової точки обліку 

електроенергії 6-150 кВ (код ДК 

021:2015 - 71350000-6 - Науково-

технічні послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                2 699,02 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 161,31 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-06-

000343-b

Пломбування вузла обліку або його 

частини з послідуючим проведенням 

позачергової технічної перевірці 

правильності роботи (перевірка 

схеми вмикання) однотарифної 

розрахункової точки обліку 

електроенергії 6-150 кВ (код ДК 

021:2015 - 71350000-6 - Науково-

технічні послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                2 161,31 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  759,10 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-06-

000138-a

Позачергова технічна перевірка 

правильності роботи лічильника 

електроенергії (код ДК 021:2015 - 

71350000-6 - Науково-технічні 

послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                    759,10 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          129 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-03-

002070-c

Науково-технічні послуги в галузі 

інженерії (код ДК 021:2015 - 

71350000-6 - Науково-технічні 

послуги в галузі інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

            129 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-13-001641-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-13-001641-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-13-001641-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-13-002833-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-13-002833-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-13-002833-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-07-002617-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-07-002617-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-07-002617-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-07-009037-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-07-009037-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-07-009037-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-06-000435-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-06-000435-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-06-000435-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-06-000343-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-06-000343-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-06-000343-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-06-000138-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-06-000138-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-06-000138-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-03-002070-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-03-002070-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-03-002070-c


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              5 420,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-09-02-

005725-a

Участь у щорічній підсумковій 

конференції корпорації 

"Укрелектротранс" з 08.09 по 

10.09.2021 р. у місті Одесі (код ДК 

021:2015 – 55120000-7 - Послуги з 

організації зустрічей і конференцій у 

готелях)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                5 420,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

      2 300 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-30-

001209-b

Електронне обладнання для 

ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 – 31710000-6 - Електронне 

обладнання)

Відкриті торги         2 300 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

  158 314 230,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-28-

003977-a

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний 

ремонт трамвайної лінії по вул. 

Миколи Руденко – вул. Ульянова» 

(код ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші 

завершальні будівельні роботи)

Відкриті торги      47 651 000,00 ₴     110 663 230,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

      2 360 494,80 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-28-

004008-a

Здійснення технічного нагляду по 

об’єкту «Капітальний ремонт 

трамвайної лінії по вул. Миколи 

Руденко – вул. Ульянова» (код ДК 

021:2015 – 71520000-9 - Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт)

Відкриті торги            760 000,00 ₴         1 600 494,80 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

  148 061 575,20 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-20-

003131-c

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний 

ремонт трамвайної лінії по вул. 

Миколи Руденко – вул. Ульянова» 

(код ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші 

завершальні будівельні роботи)

Відкриті торги      47 651 000,00 ₴     100 410 575,20 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

      2 218 819,20 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-20-

001423-b

Здійснення технічного нагляду по 

об’єкту «Капітальний ремонт 

трамвайної лінії по вул. Миколи 

Руденко – вул. Ульянова» (код ДК 

021:2015 – 71520000-9 - Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт)

Відкриті торги            760 000,00 ₴         1 458 819,20 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      4 010 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-19-

002806-c

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 

34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин 

двигунів)

Відкриті торги         4 010 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 658,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-18-

002036-b

Інформаційно-консультаційні 

послуги у формі семінару з питань 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                2 658,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-02-005725-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-02-005725-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-02-005725-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-28-003977-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-28-003977-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-28-003977-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-28-004008-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-28-004008-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-28-004008-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-20-003131-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-20-003131-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-20-003131-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-20-001423-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-20-001423-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-20-001423-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-19-002806-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-19-002806-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-19-002806-c


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 114,18 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-13-

002520-b

Виконання послуг з узгодження 

проекту без пред'явлення технічних 

умов: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії по вул. Миколи 

Руденка - вул. Ульянова» в м.Дніпро 

(код ДК 021:2015 – 71320000-7 - 

Послуги з інженерного 

проектування)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                2 114,18 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 109 400,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-12-

008150-a

Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи 

(код ДК 021:2015 – 45260000-7 - 

Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи)

Відкриті торги         1 109 400,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

          152 433,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-11-

000833-c

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

«Капітальний ремонт трамвайної 

лінії по вул. Миколи Руденко - вул. 

Ульянова» (код ДК 021:2015 – 

71530000-2 - Консультаційні послуги 

в галузі будівництва)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

            152 433,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            21 399,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-06-

003035-a

Вимірювання показників якості 

поверхневих, підземних, зворотних і 

стічних вод (код ДК 021:2015 – 

71340000-3 - Комплексні інженерні 

послуги)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              21 399,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 490 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-05-

009946-a

Послуги з обслуговування серверної 

системи (код ДК 021:2015 - 72320000-

4 – послуги, пов’язані з базами 

даних)

Відкриті торги         1 490 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          116 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-05-

009929-a

Створення додаткового функціоналу 

існуючої системи моніторингу 

транспорту (код ДК 021:2015 - 

72250000-2 – послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою)

Відкриті торги             116 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 026 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-05-

009728-a

Послуги з підтримки існуючої 

системи моніторингу (код ДК 

021:2015 - 72250000-2 – послуги, 

пов’язані із системами та 

підтримкою)

Відкриті торги         1 026 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 200 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-05-

001694-c

Електрощітки для ремонту рухомого 

складу (код ДК 021:2015 – 31160000-

5 - Частини електродвигунів, 

генераторів і трансформаторів)

Відкриті торги         2 200 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-12-008150-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-12-008150-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-12-008150-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-11-000833-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-11-000833-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-11-000833-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-06-003035-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-06-003035-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-06-003035-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-009946-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-009946-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-009946-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-009929-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-009929-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-009929-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-009728-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-009728-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-009728-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-001694-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-001694-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-001694-c


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            34 680,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-04-

000329-c

Теоретичне навчання осіб, які 

проходять підготовку на експерта 

технічного з промислової безпеки за 

напрямом "Проведення технічного 

огляду та/або експертного 

обстеження вантажопідіймальних 

коранів, підйомників (з 

проходженням ПФО)" (код ДК 

021:2015 – 80400000-8 - Послуги у 

сфері освіти для дорослих та інші 

освітні послуги)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              34 680,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          890 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-08-03-

009135-b

Механічні запасні частини (код ДК 

021:2015 34320000-6 - Механічні 

запасні частини, крім двигунів і 

частин двигунів)

Відкриті торги             890 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          501 700,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-29-

001363-c

Шпали дерев'яні типу IIA, просочені 

(нові) (код ДК 021:2015 – 34940000-8 - 

Залізничне обладнання)

Відкриті торги             501 700,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            45 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-28-

001241-c

Надання послуг з адвокатської 

діяльності (код ДК 021:2015 – 

79110000-8 - Послуги з юридичного 

консультування та юридичного 

представництва)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              45 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 300 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-27-

009172-b

Електронне обладнання для 

ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 – 31710000-6 - Електронне 

обладнання)

Відкриті торги         2 300 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          530 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-27-

009051-b

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування пристроїв (код ДК 

021:2015 – 50710000-5 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

електричного і механічного 

устаткування будівель)

Відкриті торги             530 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              4 794,84 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-22-

000534-c

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

«Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Барикадна» 

(код ДК 021:2015 –  71530000-2 - 

Консультаційні послуги в галузі 

будівництва)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                4 794,84 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 800,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-22-

000233-a

Забезпечення постійного технічного 

супроводу комп'ютерної програми 

"Єдина інформаційна система 

управління місцевим бюджетом" 

(код ДК 021:2015 –  72220000-3 - 

Консультаційні послуги з питань 

систем та з технічних питань)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                2 800,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-04-000329-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-04-000329-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-04-000329-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-03-009135-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-03-009135-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-03-009135-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-29-001363-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-29-001363-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-29-001363-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-28-001241-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-28-001241-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-28-001241-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-27-009172-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-27-009172-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-27-009172-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-27-009051-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-27-009051-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-27-009051-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-22-000534-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-22-000534-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-22-000534-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-22-000233-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-22-000233-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-22-000233-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-22-

000580-b

Надання послуг щодо впровадження 

та налаштування бази даних з метою 

подальшого використання 

комп'ютерної програми "Єдина 

інформаційна система управління 

бюджетом" для місцевих бюджетів 

(код ДК 021:2015 –  72220000-3 - 

Консультаційні послуги з питань 

систем та з технічних питань)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                1 500,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 200 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-20-

007391-b

Елементи електричних схем для 

ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 – 31220000-4 - Елементи 

електричних схем)

Відкриті торги         2 200 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 250 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-20-

007315-b

Гумові вироби для ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 – 

19510000-4 - Гумові вироби)
Відкриті торги         1 250 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          260 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-20-

007245-b

Рециркулятори бактерицидні для 

службових приміщень та транспорту 

(код ДК 021:2015 – 31510000-4 - 

Електричні лампи розжарення)

Відкриті торги             260 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 400 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-20-

007170-b

Канат (код ДК 021:2015 – 39540000-9 

- Вироби різні з канату, мотузки, 

шпагату та сітки)
Відкриті торги         1 400 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 299,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-20-

002282-c

Інформаційно-консультаційні 

послуги у формі семінару з питань 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування (код ДК 021:2015 –    

80500000-9 - Навчальні послуги)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                1 299,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            16 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-19-

000123-b

Здійснення авторського нагляду по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті вул. 

Криворізька та вул. Робоча» (код ДК 

021:2015 –   71240000-2 - 

Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              16 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            16 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-19-

000026-a

Здійснення авторського нагляду по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Богдана Хмельницького та 

вул. Гавриленка» (код ДК 021:2015 –   

71240000-2 - Архітектурні, інженерні 

та планувальні послуги)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              16 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-22-000580-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-22-000580-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-22-000580-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-007391-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-007391-b
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-007315-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-007315-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-007315-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-007245-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-007245-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-007245-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-007170-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-007170-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-007170-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-002282-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-002282-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-002282-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-000123-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-000123-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-000123-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-000026-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-000026-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-000026-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 702,57 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-16-

000644-c

Сертифікація фахівця (ів) з 

неруйнівного контролю машин, 

механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки

 (код ДК 021:2015 –  80500000-9 - 

Навчальні послуги)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                1 702,57 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 405,14 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-16-

000577-c

Сертифікація фахівця (ів) з 

неруйнівного контролю машин, 

механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки

 (код ДК 021:2015 –  80500000-9 - 

Навчальні послуги)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                3 405,14 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            21 399,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-16-

001011-a

Вимірювання показників якості 

стічних вод (код ДК 021:2015 –  

71340000-3 - Комплексні інженерні 

послуги)

Спрощені/Допо

рогові закупівлі 
              21 399,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 243,08 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-16-

000676-b

Надання інформаційних 

(консультаційних) послуг (код ДК 

021:2015 – 80510000-2 - Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                1 243,08 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      4 250 800,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-15-

005349-b

«Виконання аварійних робіт по 

заміні опор та контактної мережі на 

об'єктах КП «Дніпровський 

електротранспорт» ДМР у м. 

Дніпро» (код ДК 021:2015 – 

45310000-3 - Електромонтажні 

роботи)

Відкриті торги         4 250 800,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            43 548,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-15-

000229-c

Послуги з використання 

комп'ютерних програм (код ДК 

021:2015 –  48210000-3 - Пакети 

мережевого програмного 

забезпечення)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              43 548,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 380 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-13-

000356-b

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування ремонту рухомого 

складу (код ДК 021:2015 – 50110000-

9 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання)

Відкриті торги         1 380 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              5 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-12-

000442-a

Послуга щодо проведення 

конференції 14-16 липня 2021 року 

на тему: "Досвід Вінницької 

транспортної компанії з 

впровадження новітніх технологій та 

інфраструктурних проектів" (код ДК 

021:2015 – 80530000-8 - Послуги у 

сфері професійної підготовки)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                5 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-16-000644-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-16-000644-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-16-000644-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-16-000577-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-16-000577-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-16-000577-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-16-001011-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-16-001011-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-16-001011-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-16-000676-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-16-000676-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-16-000676-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-15-005349-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-15-005349-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-15-005349-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-15-000229-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-15-000229-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-15-000229-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-13-000356-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-13-000356-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-13-000356-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-12-000442-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-12-000442-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-12-000442-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

      5 400 459,60 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-08-

008235-c

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Богдана 

Хмельницького – вул. Гавриленка» 

(код ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші 

завершальні будівельні роботи)

Відкриті торги         5 400 459,60 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

          134 395,20 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-08-

008189-c

Здійснення технічного нагляду по 

об’єкту Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Богдана Хмельницького – вул. 

Гавриленка» (код ДК 021:2015 – 

71520000-9 - Послуги з нагляду за 

виконанням будівельних робіт)

Відкриті торги             134 395,20 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          550 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-08-

003812-a

Освітлювальне обладнання для 

виробничих та службових 

приміщень (код ДК 021:2015 – 

31520000-7 - Світильники та 

освітлювальна арматура)

Відкриті торги             550 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 200 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-08-

007599-c

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 – 

34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи 

рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю 

залізничного руху)

Відкриті торги         2 200 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            21 399,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-07-

000140-c

Вимірювання показників якості 

стічних вод

 (код ДК 021:2015 –  71340000-3 - 

Комплексні інженерні послуги)

Спрощені/Допо

рогові закупівлі 
              21 399,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            22 800,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-06-

000065-a

Технічне діагностування, технічний 

огляд та паспортизація ресиверів в 

кількості 3 одиниці об'ємом 2,5 м3 

кожен, робочим тиском 8кг/см2 

компресорної установки ВК 75 Е

 (код ДК 021:2015 – 71350000-6 - 

Науково-технічні послуги в галузі 

інженерії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              22 800,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                     80 536,80 ₴             80 536,80 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-05-

002302-b

Здійснення технічного нагляду по 

об’єкту «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Андрія Фабра» (код ДК 021:2015 – 

71520000-9 - Послуги з нагляду за 

виконанням будівельних робіт)

Відкриті торги              80 536,80 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

                  389 632,80 ₴           389 632,80 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-05-

002274-b

Здійснення технічного нагляду по 

об’єкту ««Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Шмідта» (код ДК 021:2015 – 

71520000-9 - Послуги з нагляду за 

виконанням будівельних робіт)

Відкриті торги            389 632,80 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-08-008235-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-08-008235-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-08-008235-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-08-008189-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-08-008189-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-08-008189-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-08-003812-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-08-003812-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-08-003812-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-08-007599-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-08-007599-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-08-007599-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-07-000140-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-07-000140-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-07-000140-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-06-000065-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-06-000065-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-06-000065-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-05-002302-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-05-002302-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-05-002302-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-05-002274-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-05-002274-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-05-002274-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 100 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-01-

006167-c

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу 

(код ДК 021:2015 – 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів)

Відкриті торги         2 100 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          640 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-07-01-

001281-a

Проведення попередніх та 

періодичних медичних оглядів (код 

ДК 021:2015-  85120000-6 - Лікарська 

практика та супутні послуги)

Спрощені/Допо

рогові закупівлі 
            640 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              9 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-30-

002325-b

Послуги з компенсації перетікань 

реактивної електричної енергії (код 

ДК 021:2015-  65310000-9 - Розподіл 

електричної енергії)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

                9 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          632 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-29-

001856-a

Настроювання та обслуговування 

серверу (код ДК 021:2015- 72250000-

2 - Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою)

Відкриті торги             632 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            16 197,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-29-

001304-b

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по 

об’єкту:«Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Богдана Хмельницького – вул. 

Гавриленка» (ДК 021:2015 71530000-

2 - Консультаційні послуги в галузі 

будівництва)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              16 197,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            34 853,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-29-

000707-a

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

«Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Пушкіна та 

вул. Шмідта» (ДК 021:2015 71530000-

2 - Консультаційні послуги в галузі 

будівництва)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

              34 853,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          434 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-25-

001410-b

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації (ДК 021:2015 71320000-

7 — Послуги з інженерного 

проектування)

Відкриті торги             434 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 850 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-25-

000559-a

Електрична апаратура для ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 – 

31210000-1 - Електрична апаратура 

для комутування та захисту 

електричних кіл)

Відкриті торги         2 850 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-01-006167-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-01-006167-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-01-006167-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-01-001281-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-01-001281-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-01-001281-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-30-002325-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-30-002325-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-30-002325-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-29-001856-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-29-001856-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-29-001856-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-29-001304-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-29-001304-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-29-001304-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-29-000707-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-29-000707-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-29-000707-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-001410-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-001410-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-001410-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-000559-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-000559-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-000559-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

                  127 138,80 ₴           127 138,80 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-24-

009813-c

Здійснення технічного нагляду по 

об’єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті вул. 

Криворізька та вул. Робоча» (код ДК 

021:2015 – 71520000-9 - Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт)

Відкриті торги            127 138,80 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

               8 512 646,40 ₴       8 512 646,40 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-24-

004257-b

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на 

перехресті вул. Криворізька та вул. 

Робоча» (код ДК 021:2015 – 

45450000-6 - Інші завершальні 

будівельні роботи)

Відкриті торги         8 512 646,40 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            16 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-24-

007973-c

Здійснення авторського нагляду по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Шмідта» (код ДК 021:2015 – 

71240000-2 - Архітектурні, інженерні 

та планувальні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              16 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            16 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-24-

002155-a

Здійснення авторського нагляду по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Андрія Фабра» (код ДК 021:2015 – 

71240000-2 - Архітектурні, інженерні 

та планувальні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              16 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            49 030,74 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-24-

000997-a

Сантехнічні матеріали для 

аварійного ремонту водопроводу за 

адресою: вул. Бориса Кротова, 15А 

(код ДК 021:2015 – 44160000-9 - 

Магістралі, трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги та супутні 

вироби)

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              49 030,74 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 200 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-23-

002359-a

Різальні інструменти для 

капітального та поточного ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 – 

39240000-6 - Різальні інструменти)

Відкриті торги         1 200 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

                  389 632,80 ₴           389 632,80 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-17-

004923-c

Здійснення технічного нагляду по 

об’єкту ««Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Шмідта» (код ДК 021:2015 – 

71520000-9 - Послуги з нагляду за 

виконанням будівельних робіт)

Відкриті торги            389 632,80 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

                     80 536,80 ₴             80 536,80 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-17-

002460-a

Здійснення технічного нагляду по 

об’єкту «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Андрія Фабра» (код ДК 021:2015 – 

71520000-9 - Послуги з нагляду за 

виконанням будівельних робіт)

Відкриті торги              80 536,80 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-009813-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-009813-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-009813-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-004257-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-004257-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-004257-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-007973-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-007973-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-007973-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-002155-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-002155-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-002155-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-000997-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-000997-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-000997-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-23-002359-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-23-002359-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-23-002359-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-004923-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-004923-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-004923-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-002460-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-002460-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-002460-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

               5 399 678,40 ₴       5 399 678,40 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-17-

008213-b

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Андрія 

Фабра»(код ДК 021:2015 – 45450000-

6 - Інші завершальні будівельні 

роботи)

Відкриті торги         5 399 678,40 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

             26 059 814,40 ₴     26 059 814,40 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-17-

008026-b

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Шмідта» (код 

ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші 

завершальні будівельні роботи)

Відкриті торги      26 059 814,40 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          640 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-17-

001135-a

Проведення попередніх та 

періодичних медичних оглядів (код 

ДК 021:2015 –  85120000-6 - 

Лікарська практика та супутні 

послуги)

Спрощені/Допо

рогові закупівлі 
            640 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            21 399,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-14-

008393-b

Вимірювання показників якості 

стічних вод (код ДК 021:2015 – 

71340000-3 - Комплексні інженерні 

послуги)

Спрощені/Допо

рогові закупівлі 
              21 399,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            14 720,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-10-

000124-b

Повірка вузла обліку теплової енергії 

(код ДК 021:2015 – 50410000-2 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних 

приладів)

Спрощені/Допо

рогові закупівлі 
              14 720,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 619 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-09-

003812-c

Дизельне паливо (код ДК 021:2015 – 

09130000-9 - Нафта і дистиляти)

Переговорна 

процедура 
        3 619 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          550 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-03-

004573-c

Скріплення для трамвайної колії (код 

ДК 021:2015 – 34940000-8 - 

Залізничне обладнання)

 Відкриті торги             550 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 150 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-03-

008826-b

Пристрої для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу 

(код ДК 021:2015 – 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів)

 Відкриті торги         2 150 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-008213-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-008213-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-008213-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-008026-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-008026-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-008026-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-001135-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-001135-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-001135-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-14-008393-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-14-008393-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-14-008393-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-10-000124-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-10-000124-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-10-000124-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-09-003812-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-09-003812-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-09-003812-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-004573-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-004573-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-004573-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-008826-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-008826-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-008826-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          225 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-03-

008696-b

Скло для капітального та поточного 

ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 – 39290000-1 - Фурнітура 

різна)

 Відкриті торги             225 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 720 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-03-

004255-c

Елементи електричних схем для 

капітального та поточного ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 – 

31220000-4 - Елементи електричних 

схем)

 Відкриті торги         2 720 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            18 597,60 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-02-

000070-a

Послуги з дослідження забруднень 

(код ДК 021:2015 – 90715000-2 - 

Послуги з дослідження забруднень)

Спрощені/Допо

рогові закупівлі
              18 597,60 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 200 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-01-

002553-a

Різальні інструменти для 

капітального та поточного ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 – 

39240000-6 - Різальні інструменти)

Відкриті торги         1 200 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 100 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-01-

004370-c

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу 

(код ДК 021:2015 – 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів)

Відкриті торги         2 100 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 305 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-01-

002280-a

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу 

(код ДК 021:2015 – 34630000-2 - 

Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю 

залізничного руху)

Відкриті торги         3 305 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          293 950,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-01-

003945-c

Мотокоси бензинові та 

комплектуючі матеріали (код ДК 

021:2015 – 16160000-4 - Садова 

техніка різна)

Відкриті торги             293 950,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

               5 302 092,00 ₴       5 302 092,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-27-

010844-b

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Барикадна» 

(код ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші 

завершальні будівельні роботи)

Відкриті торги         5 302 092,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-008696-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-008696-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-008696-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-004255-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-004255-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-004255-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-02-000070-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-02-000070-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-02-000070-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-002553-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-002553-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-002553-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-004370-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-004370-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-004370-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-002280-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-002280-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-002280-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-003945-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-003945-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-003945-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-010844-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-010844-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-010844-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

               4 766 684,40 ₴       4 766 684,40 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-27-

002151-c

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Січових 

стрільців» (код ДК 021:2015 – 

45450000-6 - Інші завершальні 

будівельні роботи)

Відкриті торги         4 766 684,40 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 985 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-27-

002418-a

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу 

(код ДК 021:2015 – 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів)

Відкриті торги         1 985 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

                     71 094,00 ₴             71 094,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-27-

001720-c

Здійснення технічного нагляду по 

об’єкту «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Січових стрільців» (код ДК 021:2015 – 

71520000-9 - Послуги з нагляду за 

виконанням будівельних робіт)

Відкриті торги              71 094,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

                     79 046,40 ₴             79 046,40 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-27-

008398-b

Здійснення технічного нагляду по 

об’єкту «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Барикадна» (код ДК 021:2015 – 

71520000-9 - Послуги з нагляду за 

виконанням будівельних робіт)

Відкриті торги              79 046,40 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 476 122,90 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-19-

002453-a

Листовий металопрокат 

Код ДК 021:2015 (CPV): 14622000-7 - 

Сталь

Відкриті торги         2 476 122,90 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 333 400,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-18-

002648-a

Аварійно-ремонтні роботи по заміні 

опор та контактної мережі на 

об’єктах КП «Дніпровський 

електротранспорт» ДМР у м. Дніпро 

Код ДК 021:2015 (CPV): 45310000-3 - 

Електромонтажні роботи

Відкриті торги         3 333 400,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          115 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-22-

001754-a

Медична, хірургічна маска 

Тришарова, клас 1 (нестерильна) 

(ДСТУ EN 14683:2014 "Маски 

хірургічні") 

Код ДК 021:2015 (CPV): 33140000-3 - 

Медичні матеріали

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

            115 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            43 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-22-

000662-a

Аварійно-поточний ремонт покрівлі, 

вентиляції та санвузлу в гуртожитку 

за адресою: вул. Холодильна, 8 у м. 

Дніпро 

Код ДК 021:2015 (CPV): 45260000-7 - 

Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              43 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-002151-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-002151-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-002151-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-002418-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-002418-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-002418-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-001720-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-001720-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-001720-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-008398-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-008398-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-008398-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-19-002453-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-19-002453-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-19-002453-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-002648-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-002648-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-002648-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-22-001754-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-22-001754-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-22-001754-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-22-000662-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-22-000662-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-22-000662-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 300 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-18-

004501-c

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу 

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів

Відкриті торги         1 300 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              4 988,72 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-14-

000771-c

Послуги пожежних і рятувальних 

служб 

Код ДК 021:2015 (CPV): 75250000-3 - 

Послуги пожежних і рятувальних 

служб

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                4 988,72 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              4 988,72 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-14-

002995-b

Послуги пожежних і рятувальних 

служб 

Код ДК 021:2015 (CPV): 75250000-3 - 

Послуги пожежних і рятувальних 

служб

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                4 988,72 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 100 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-30-

005667-c

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу 

Код ДК 021:2015 (CPV): 31160000-5 - 

Частини електродвигунів, 

генераторів і трансформаторів

Відкриті торги         1 100 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          868 484,41 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-29-

002182-a

Обладнання котельних установок 

Код ДК 021:2015 (CPV): 42160000-8 - 

Котельні установки

Відкриті торги             868 484,41 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

               7 164 907,20 ₴       7 164 907,20 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-29-

001920-a

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Володимира 

Вернадського» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 - 

Інші завершальні будівельні роботи

Відкриті торги         7 164 907,20 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 450,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-08-

000497-a

Інформаційно-консультаційні 

послуги у формі семінару з питань 

кадрового обліку та оподаткування 

Код ДК 021:2015 (CPV): 80500000-9 - 

Навчальні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                2 450,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

                  106 893,60 ₴           106 893,60 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-29-

002132-a

Здійснення технічного нагляду по 

об’єкту «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Володимира Вернадського» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71520000-9 - 

Послуги з нагляду за виконанням 

будівельних робіт

 Відкриті торги             106 893,60 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-004501-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-004501-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-004501-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-14-000771-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-14-000771-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-14-000771-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-14-002995-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-14-002995-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-14-002995-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-005667-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-005667-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-005667-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-002182-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-002182-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-002182-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-001920-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-001920-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-001920-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-08-000497-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-08-000497-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-08-000497-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-002132-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-002132-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-002132-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            16 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-04-

003755-c

Здійснення авторського нагляду по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Барикадна» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71240000-2 - 

Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              16 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            16 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-04-

001826-a

Здійснення авторського нагляду по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Січових стрільців» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71240000-2 - 

Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              16 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            16 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-04-

003423-c

Здійснення авторського нагляду по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Володимира Вернадського» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71240000-2 - 

Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              16 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  947,42 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-03-

001729-c

Технічне обслуговування систем 

газопостачання 

Код ДК 021:2015 (CPV): 50530000-9 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                    947,42 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 993,60 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-06-03-

000855-a

Послуги аналізу води (свердловина) 

Код ДК 021:2015 (CPV): 85140000-2 - 

Послуги у сфері охорони здоров’я 

різні

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                3 993,60 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          430 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-20-

002817-c

Послуги аудиту фінансової звітності 

КП «Дніпровський 

електротранспорт» ДМР за 2020 рік 

Код ДК 021:2015 (CPV): 79212000-3 - 

Аудиторські послуги

Відкриті торги             430 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 031 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-27-

007050-a

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу 

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів

Відкриті торги         2 031 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 110 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-29-

001367-b

Електророзподільчі пристрої для 

ремонту тягових підстанцій 

Код ДК 021:2015 (CPV): 31210000-1 - 

Електрична апаратура для 

комутування та захисту електричних 

кіл

Відкриті торги         1 110 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-04-003755-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-04-003755-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-04-003755-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-04-001826-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-04-001826-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-04-001826-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-001729-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-001729-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-001729-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-002817-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-002817-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-002817-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-27-007050-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-27-007050-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-27-007050-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          231 266,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-01-

004652-a

Електронне приладдя для 

встановлення на транспортні засоби 

Код ДК 021:2015 (CPV): 31710000-6 - 

Електронне обладнання

Відкриті торги             231 266,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          805 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-20-

002723-c

Запасні частини до верстатів 

Код ДК 021:2015 (CPV): 42670000-3 - 

Частини та приладдя до верстатів

Відкриті торги             805 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 522 400,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-06-

005022-a

З'єднувач рейковий стиковий типу 

СРС-70м 

Код ДК 021:2015 (CPV): 31224000-2 - 

З’єднувачі та контактні елементи

Відкриті торги         1 522 400,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 970 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-25-

004750-b

Щебінь гранітний фракції 20-40 мм 

для ремонту колії 

Код ДК 021:2015 (CPV): 14212320-9 - 

Гранітний щебінь

Відкриті торги         2 970 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            32 472,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-31-

001698-c

Приєднання електроустановок 

Замовника (будівництво, 

реконструкція, технічне 

переоснащення та введення а 

експлуатацію електричних мереж 

зовнішнього електрозабезпечення 

об’єкта Замовника від точки 

забезпечення потужності до точки 

приєднання) відповідно до схеми 

зовнішнього електрозабезпечення і 

проектної документації та 

здійснення підключення 

електроустановок об’єкта Замовника 

до електричних мереж системи 

розподілу

Код ДК 021:2015 (CPV): 65320000-2 - 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              32 472,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          390 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-29-

002327-a

Запасні частини для ремонту 

технологічного обладнання

Код ДК 021:2015 (CPV): 31680000-6 - 

Електричне приладдя та супутні 

товари до електричного обладнання

Відкриті торги             390 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

680 000,00 ₴                       3 900 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-29-

006612-c

Запасні частини для капітального 

ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів

Відкриті торги 680 000,00 ₴                  3 220 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 010 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-22-

008167-a

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів

Відкриті торги         3 010 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-002723-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-002723-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-002723-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-005022-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-005022-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-005022-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-25-004750-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-25-004750-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-25-004750-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-31-001698-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-31-001698-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-31-001698-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-002327-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-002327-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-002327-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-006612-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-006612-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-006612-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-008167-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-008167-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-008167-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 010 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-22-

003223-c

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31710000-6 - 

Електронне обладнання

Відкриті торги         3 010 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 210 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-29-

001383-b

Електронне обладнання для 

капітального та поточного ремонту 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31710000-6 - 

Електронне обладнання

Відкриті торги         1 210 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 160 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-22-

008296-a

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту транспортних 

засобів

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів

Відкриті торги         2 160 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            18 153,60 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-28-

003833-b

Метрологічні послуги

Код ДК 021:2015 (CPV): 71620000-0 - 

Аналітичні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              18 153,60 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            14 760,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-28-

002532-b

Проведення експертизи на 

відповідність нормативним актам з 

охорони праці для отримання 

дозволу

Код ДК 021:2015 (CPV): 71600000-4 - 

Послуги з технічних випробувань, 

аналізу та консультування Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              14 760,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          890 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-20-

001742-b

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу 

(код ДК 021:2015 – 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів)

Відкриті торги             890 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

526 592,63 ₴                           656 869,20 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-22-

008045-a

Здійснення технічного нагляду по 

об’єкту «Будівництво тролейбусної 

лінії для продовження маршрутів № 

№ 10, 12 від бульв. Слави до пров. 

Добровольців і в зворотному 

напрямку до вул. Космічної» (код ДК 

021:2015 – 71520000-9 - Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт)

Відкриті торги 526 592,63 ₴                      130 276,57 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            16 182,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-26-

000646-a

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

«Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Андрія Фабра»

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              16 182,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-003223-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-003223-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-003223-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-001383-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-001383-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-001383-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-008296-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-008296-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-008296-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-003833-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-003833-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-003833-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-002532-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-002532-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-002532-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-001742-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-001742-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-001742-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-008045-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-008045-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-008045-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-26-000646-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-26-000646-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-26-000646-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            22 303,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-26-

000657-c

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

«Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті вул. Криворізька 

та вул. Робоча»

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              22 303,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            48 512,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-26-

000508-a

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

«Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Шмідта»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - 

Консультаційні послуги в галузі 

будівництва

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              48 512,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 760 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-20-

003025-c

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів

Відкриті торги         3 760 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 200 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-15-

002005-a

Припій для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 44310000-6 - 

Вироби з дроту

Відкриті торги         1 200 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            18 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-25-

000952-c

Медичні послуги 

Код ДК 021:2015 (CPV): 85140000-2 - 

Послуги у сфері охорони здоров’я 

різні

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              18 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

41 435 287,41 ₴                44 950 873,20 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-22-

003260-c

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Будівництво 

тролейбусної лінії для продовження 

маршрутів № № 10, 12 від бульв. 

Слави до пров. Добровольців і в 

зворотному напрямку до вул. 

Космічної»  

Код ДК 021:2015 (CPV): 45230000-8 - 

Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь

Відкриті торги 41 435 287,41 ₴            3 515 585,79 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 950 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-20-

003126-c

Матеріали для капітального ремонту 

трамвайної колії 

Код ДК 021:2015 (CPV): 34940000-8 - 

Залізничне обладнання

Відкриті торги         3 950 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          640 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-20-

001640-b

Світильники та освітлювальна 

арматура для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31520000-7 - 

Світильники та освітлювальна 

арматура

Відкриті торги             640 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-26-000657-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-26-000657-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-26-000657-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-26-000508-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-26-000508-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-26-000508-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-003025-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-003025-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-003025-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-15-002005-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-15-002005-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-15-002005-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-25-000952-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-25-000952-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-25-000952-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-003260-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-003260-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-003260-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-003126-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-003126-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-003126-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-001640-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-001640-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-001640-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          750 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-20-

002625-c

Електричні лампи розжарення для 

капітального та поточного ремонту 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31510000-4 - 

Електричні лампи розжарення

Відкриті торги             750 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 600 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-15-

010002-b

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів

Відкриті торги         2 600 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 350 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-13-

004484-c

Труби, сантехнічні вироби та 

комплектуючі

Код ДК 021:2015 (CPV): 44160000-9 - 

Магістралі, трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги та супутні 

вироби

Відкриті торги         2 350 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      6 660 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-18-

003694-c

ЛОТ 2 - Стрілочні переводи

Код ДК 021:2015 (CPV): 34941600-1 - 

Стрілочні переводи

Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою 

        6 660 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      6 660 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-18-

003694-c

ЛОТ 1 - Рейки та скріплення

Код ДК 021:2015 (CPV): 34941000-5 - 

Рейки та приладдя

Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою 

        6 660 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            20 217,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-18-

003665-b

Проведення профілактичних 

флюорографічних оглядів на 

туберкульоз

Код ДК 021:2015 (CPV): 85140000-2 - 

Послуги у сфері охорони здоров’я 

різні

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              20 217,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  864,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-17-

000839-c

Проведення функціонального 

навчання (підвищення кваліфікації 

цільового призначення) керівного 

складу та фахівців, діяльність яких 

пов'язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту

Код ДК 021:2015 (CPV): 80510000-2 - 

Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                    864,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      4 120 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-15-

002403-c

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - 

Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю 

залізничного руху

Відкриті торги         4 120 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-002625-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-002625-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-002625-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-15-010002-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-15-010002-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-15-010002-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-004484-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-004484-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-004484-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-18-003694-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-18-003694-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-18-003694-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-18-003694-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-18-003694-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-18-003694-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-003665-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-003665-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-003665-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-17-000839-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-17-000839-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-17-000839-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-15-002403-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-15-002403-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-15-002403-c


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

1 120 000,00 ₴                    1 700 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-06-

003674-c

Запасні частини для капітального 

ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - 

Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю 

залізничного руху

Відкриті торги 1 120 000,00 ₴                   580 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 122 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-06-

005280-a

Поточний ремонт покрівель на 

об’єктах КП «Дніпровський 

електротранспорт» ДМР в 2021 році 

у м. Дніпро

Код ДК 021:2015 (CPV): 45260000-7 - 

Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи

Відкриті торги         1 122 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  110 000,00 ₴           566 300,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-06-

003936-c

Фарба та оздоблювальні матеріали 

для капітального ремонту 

трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 44812400-9 - 

Оздоблювальні матеріали

Відкриті торги 110 000,00 ₴                      456 300,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 560 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-06-

003766-c

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів

Відкриті торги         3 560 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              9 467,74 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-13-

010689-b

Послуги з технічного огляду та 

випробовувань

Код ДК 021:2015 (CPV): 71630000-3 - 

Послуги з технічного огляду та 

випробовувань

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                9 467,74 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            15 526,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-13-

000674-c

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

«Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Січових 

стрільців»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - 

Консультаційні послуги в галузі 

будівництва

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              15 526,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            16 184,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-13-

000553-a

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

«Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Барикадна»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - 

Консультаційні послуги в галузі 

будівництва

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              16 184,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              6 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-12-

000594-a

Випробування засобів 

індивідуального захисту, покажчиків 

напруги (ПНН, ПВН)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71630000-3 - 

Послуги з технічного огляду та 

випробовувань

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                6 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-003674-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-003674-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-003674-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-005280-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-005280-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-005280-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-003936-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-003936-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-003936-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-003766-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-003766-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-003766-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-13-010689-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-13-010689-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-13-010689-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-13-000674-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-13-000674-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-13-000674-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-13-000553-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-13-000553-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-13-000553-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-12-000594-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-12-000594-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-12-000594-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 700 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-30-

002616-b

Запасні частини для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів

Відкриті торги         1 700 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            81 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-11-

001151-c

Здійснення авторського нагляду по 

об’єкту "Будівництво тролейбусної 

лінії для продовження маршрутів 

№10, 12 від бульв. Слави до пров. 

Добровольців і в зворотному 

напрямку до вул. Космічної"

Код ДК 021:2015 (CPV): 71240000-2 - 

Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              81 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            31 608,41 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-13-

000097-a

Технічний огляд технологічного 

транспорту

Код ДК 021:2015 (CPV): 71630000-3 - 

Послуги з технічного огляду та 

випробовувань

Спрощені/Допо

рогові закупівлі 
              31 608,41 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 044 500,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-01-

004226-b

Мастильні матеріали

Код ДК 021:2015 (CPV): 09210000-4 - 

Мастильні засоби

 Відкриті торги          3 044 500,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 993,60 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-11-

000574-a

Послуги аналізу води (свердловина)

Код ДК 021:2015 (CPV): 85100000-0 - 

Послуги у сфері охорони здоров’я

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                3 993,60 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              5 160,18 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-07-

000755-a

Надання технічних послуг

Код ДК 021:2015 (CPV): 72320000-4 - 

Послуги, пов’язані з базами даних

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                5 160,18 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 500 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-30-

002872-a

Промислові кондиціонери та 

комплектуючі для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 42510000-4 - 

Теплообмінники, кондиціонери 

повітря, холодильне обладнання та 

фільтрувальні пристрої

Відкриті торги         1 500 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 962 100,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-30-

003124-a

Автошини

Код ДК 021:2015 (CPV): 19510000-4 - 

Гумові вироби

Відкриті торги         2 962 100,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002616-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002616-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002616-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-11-001151-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-11-001151-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-11-001151-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-000097-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-000097-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-000097-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-01-004226-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-01-004226-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-01-004226-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-11-000574-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-11-000574-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-11-000574-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-07-000755-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-07-000755-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-07-000755-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002872-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002872-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002872-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-003124-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-003124-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-003124-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            90 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-30-

005805-c

Послуги з створення ВЕБ-додатку з 

моніторингу маршрутів

Код ДК 021:2015 (CPV): 72250000-2 - 

Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою

Відкриті торги               90 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 910 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-30-

005588-c

Опалювальне обладнання для 

капітального та поточного ремонту 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 39710000-2 - 

Електричні побутові прилади

Відкриті торги         2 910 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            19 341,90 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-06-

008881-c

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

«Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Володимира 

Вернадського»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - 

Консультаційні послуги в галузі 

будівництва

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              19 341,90 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 051,20 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-05-06-

000345-c

Надання освітньої послуги

Код ДК 021:2015 (CPV): 80500000-9 - 

Навчальні послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                1 051,20 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      2 600 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-01-

004027-a

Арматура контактної мережі

Код ДК 021:2015 (CPV): 31220000-4 - 

Елементи електричних схем

Відкриті торги         2 600 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      4 000 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-01-

004568-a

Ізольовані дроти та кабелі для 

капітального ремонту рухомого 

складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31320000-5 - 

Електророзподільні кабелі

 Відкриті торги          4 000 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 620 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-30-

003537-a

Обклейка споруд та інших об'єктів

Код ДК 021:2015 (CPV): 79930000-2 - 

Професійні дизайнерські послуги

Відкриті торги         1 620 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

350 000,00 ₴                 350 000,00 ₴         

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-01-

001825-a

Виготовлення та нанесення 

елементів лівреї для капітального 

ремонту трамвайних вагонів

Код ДК 021:2015 (CPV): 79930000-2 - 

Професійні дизайнерські послуги

Відкриті торги 350 000,00 ₴          

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-005805-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-005805-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-005805-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-005588-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-005588-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-005588-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-06-008881-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-06-008881-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-06-008881-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-06-000345-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-06-000345-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-06-000345-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-01-004027-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-01-004027-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-01-004027-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-01-004568-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-01-004568-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-01-004568-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-003537-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-003537-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-003537-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-01-001825-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-01-001825-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-01-001825-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 670 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-30-

002481-b

Електронне обладнання для 

капітального та поточного ремонту 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31710000-6 - 

Електронне обладнання

Відкриті торги         3 670 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

          222 600,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-24-

004708-c

Послуги з інженерного проектування 

(ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 "Капітальний 

ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Богдана 

Хмельницького та вул. Гавриленка")

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування

Відкриті торги             222 600,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  864,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-29-

003941-c

Проведення функціонального 

навчання (підвищення кваліфікації 

цільового призначення) керівного 

складу та фахівців, діяльність яких 

пов'язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту

Код ДК 021:2015 (CPV): 80510000-2 - 

Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                    864,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          290 950,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-07-

000171-c

Шафа фідерного вводу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31230000-7 - 

Частини електророзподільної чи 

контрольної апаратури

Спрощені/Допо

рогові закупівлі 
            290 950,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          950 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-24-

000195-c

Апаратура для запису для 

капітального та поточного ремонту 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 32330000-5 - 

Апаратура для запису та відтворення 

аудіо- та відеоматеріалу

Відкриті торги             950 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

210 000,00 420 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-24-

000419-b

Гумові вироби для капітального 

ремонту трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 19510000-4 - 

Гумові вироби

Відкриті торги            210 000,00 ₴             210 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

1 545 000,00 2 230 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-16-

002981-a

ЛОТ №2 Елементи візка для 

капітального ремонту трамвайних 

вагонів

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - 

Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю 

залізничного руху

Відкриті торги         1 545 000,00 ₴             685 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

1 545 000,00 2 230 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-16-

002981-a

ЛОТ №1 Котушки візка для 

капітального ремонту трамвайних 

вагонів

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - 

Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю 

залізничного руху

Відкриті торги         1 545 000,00 ₴             685 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002481-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002481-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002481-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-004708-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-004708-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-004708-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-003941-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-003941-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-003941-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-07-000171-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-07-000171-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-07-000171-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-000195-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-000195-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-000195-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-000419-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-000419-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-000419-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-002981-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-002981-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-002981-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-002981-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-002981-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-002981-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

420 000,00 1 370 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-16-

007185-c

Джерело живлення бортової мережі 

для капітального ремонту 

трамвайних вагонів

Код ДК 021:2015 (CPV): 31150000-2 - 

Баласти для розрядних ламп чи 

трубок

Відкриті торги 420 000,00 ₴                      950 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

1 125 000,00 ₴              2 250 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-11-

007960-b

Електрична апаратура для 

капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31210000-1 - 

Електрична апаратура для 

комутування та захисту електричних 

кіл

Відкриті торги 1 125 000,00 ₴               1 125 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

800 000,00 ₴                 2 364 600,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-16-

009282-c

Фарбувальна продукція для 

капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 24224000-0 - 

Фарбувальні речовини

Відкриті торги 800 000,00 ₴                  1 564 600,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

9 010 500,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-12-

001549-b

Матеріали верхньої будови 

трамвайної колії

Код ДК 021:2015 (CPV): 34940000-8 - 

Залізничне обладнання

Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою 

        9 010 500,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

937 218,00 ₴                 937 218,00 ₴         

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-30-

004728-c

ЛОТ 2 - надання послуг з 

централізованого водовідведення (у 

будівлі, приміщення якої є 

самостійними об'єктами нерухомості 

майна)

Код ДК 021:2015 (CPV): 90430000-0 - 

Послуги з відведення стічних вод

Переговорна 

процедура 

(скорочена)
937 218,00 ₴          

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

1 012 002,00 ₴              1 358 448,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-30-

002052-b

ЛОТ 2 - надання послуг з 

централізованого водопостачання (у 

будівлі, приміщення якої є 

самостійними об'єктами нерухомості 

майна)

Код ДК 021:2015 (CPV): 65110000-7 - 

Розподіл води

Переговорна 

процедура 

(скорочена)
1 012 002,00 ₴                   346 446,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

937 218,00 ₴                 937 218,00 ₴         

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-30-

004728-c

ЛОТ 1 - надання послуг з 

централізованого водовідведення 

(без обслуговування 

внутрішньобудинкових систем)

Код ДК 021:2015 (CPV): 90430000-0 - 

Послуги з відведення стічних вод

Переговорна 

процедура 

(скорочена)
937 218,00 ₴          

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

               1 012 002,00 ₴ 1 358 448,00 ₴     

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-30-

002052-b

ЛОТ 1 - надання послуг з 

централізованого водопостачання 

(без обслуговування 

внутрішньобудинкових систем)

Код ДК 021:2015 (CPV): 65110000-7 - 

Розподіл води

Переговорна 

процедура 

(скорочена)
        1 012 002,00 ₴             346 446,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-007185-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-007185-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-007185-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-11-007960-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-11-007960-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-11-007960-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-009282-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-009282-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-16-009282-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-12-001549-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-12-001549-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-12-001549-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-004728-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-004728-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-004728-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002052-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002052-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002052-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-004728-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-004728-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-004728-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002052-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002052-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-002052-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

            65 042,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-12-

003120-b

Проведення експертизи якості 

проектних рішень шляхом виявлення 

відхилень від вимог законодавства 

України у сфері будівництва, 

будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи 

проекту будівництва по об’єкту: 

«Будівництво тролейбусної лінії для 

продовження маршрутів № № 10, 12 

від бульв. Слави до пров. 

Добровольців і в зворотному 

напрямку до вул. Космічної»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - 

Консультаційні послуги в галузі 

будівництва

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              65 042,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      4 125 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-18-

008383-b

Запасні частини для ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 – 

34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи 

рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю 

залізничного руху)

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - 

Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю 

залізничного руху

Відкриті торги         4 125 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  710 000,00 ₴ 3 830 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-02-

005783-b

ЛОТ №2 Ізоляційні матеріали для 

капітального ремонту тягових 

електродвигунів та допоміжного 

обладнання трамвайних вагонів та 

візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31650000-7 - 

Ізоляційне приладдя

Відкриті торги            710 000,00 ₴         3 120 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  710 000,00 ₴ 3 830 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-02-

005783-b

ЛОТ №1 Ізоляційні матеріали для 

капітального ремонту 

електрообладнання трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31650000-7 - 

Ізоляційне приладдя

Відкриті торги            710 000,00 ₴         3 120 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              2 114,18 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-07-

001472-b

Узгодження проекту без 

пред'явлення технічних умов: 

"Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехрестях" у м. Дніпро

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                2 114,18 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 161,29 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-04-07-

000203-b

Технічне обслуговування систем 

газопостачання

Код ДК 021:2015 (CPV): 50530000-9 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                1 161,29 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            90 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-05-

001454-a

Послуги з розробки сайту КП 

"Дніпровський електротранспорт"

Код ДК 021:2015 (CPV): 72413000-8 - 

Послуги з розробки веб-сайтів

Відкриті торги               90 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  670 000,00 ₴ 3 630 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-23-

007394-b

Самохідні частини для капітального 

ремонту трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 34640000-5 - 

Самохідні частини

Відкриті торги            670 000,00 ₴         2 960 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-12-003120-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-12-003120-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-12-003120-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-008383-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-008383-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-008383-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-02-005783-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-02-005783-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-02-005783-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-02-005783-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-02-005783-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-02-005783-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-07-001472-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-07-001472-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-07-001472-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-07-000203-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-07-000203-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-07-000203-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-05-001454-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-05-001454-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-05-001454-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-23-007394-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-23-007394-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-23-007394-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

2 384 585,00 ₴              2 384 585,00 ₴     

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-11-

004677-b

Послуги з інженерного проектування 

(Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної лінії по вул. Миколи 

Руденка – вул. Ульянова»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування

 Відкриті торги  2 384 585,00 ₴       

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

               1 045 200,00 ₴       1 045 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-18-

008132-b

ЛОТ 2 - Ізольовані дроти та кабелі 

для капітального ремонту 

трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31320000-5 - 

Електророзподільні кабелі

Відкриті торги         1 045 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

               1 045 200,00 ₴       1 045 200,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-18-

008132-b

ЛОТ 1 - Ізольовані дроти та кабелі 

для капітального ремонту 

трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31320000-5 - 

Електророзподільні кабелі

Відкриті торги         1 045 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

733 400,00 ₴                 3 670 100,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-25-

001967-c

ЛОТ 1 - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Улаштування асфальтобетонного 

покриття трамвайної колії після 

виконання капітальних та 

профілактичних ремонтів, 

відновлення асфальтобетонного 

покриття на об’єктах КП 

«Дніпровський електротранспорт» 

ДМР в 2021 році у м. Дніпро (код ДК 

021:2015 – 45450000-6 - Інші 

завершальні будівельні роботи)

Код ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 - 

Інші завершальні будівельні роботи

Код ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 - 

Інші завершальні будівельні роботи

 Відкриті торги  733 400,00 ₴                  2 936 700,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

733 400,00 ₴                 3 670 100,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-25-

001967-c

ЛОТ 2 - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

УЛАШТУВАННЯ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ 

ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПІСЛЯ 

ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНИХ 

РЕМОНТІВ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ НА 

ПЕРЕХРЕСТЯХ ПРОСП. ПУШКІНА - 

ПРОВ. СІЧОВИЙ, ВУЛ. СВЯТОСЛАВА 

ХОРОБРОГО - ВУЛ. КОРОЛЕНКА, ВУЛ. 

СВЯТОСЛАВА ХОРОБРОГО -ВУЛ. 

МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, ВУЛ. 

СВЯТОСЛАВА ХОРОБРОГО -ВУЛ. 

ТРОЇЦЬКА, ВУЛ. СВЯТОСЛАВА 

ХОРОБРОГО - ВУЛ. СІЧОВИХ 

СТРІЛЬЦІВ У М. ДНІПРО (КОД ДК 

021:2015 – 45450000-6 - ІНШІ 

 Відкриті торги  733 400,00 ₴                  2 936 700,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

415 000,00 ₴                 995 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-23-

001924-a

Опалювальне обладнання для 

капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 39710000-2 - 

Електричні побутові прилади

 Відкриті торги  415 000,00 ₴                      580 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 888,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-31-

001236-b

Послуги з доступу до "Електронного 

кабінету періодичних видань 

видавничого будинку "Фактор"""

Код ДК 021:2015 (CPV): 72320000-4 - 

Послуги, пов’язані з базами даних

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                3 888,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              6 840,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-30-

006036-c

Послуги визначення вартості 

будівельних робіт при застосуванні 

ПК АВК-5 "Автоматизований випуск 

на ПЕОМ кошторисної документації"

Код ДК 021:2015 (CPV): 72250000-2 - 

Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                6 840,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-004677-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-004677-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-004677-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-008132-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-008132-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-008132-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-008132-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-008132-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-008132-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-25-001967-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-25-001967-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-25-001967-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-25-001967-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-25-001967-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-25-001967-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-23-001924-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-23-001924-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-23-001924-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-31-001236-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-31-001236-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-31-001236-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-006036-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-006036-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-006036-c


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-29-

005145-c

Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників галузі 

знань 01 "Освіта"

Код ДК 021:2015 (CPV): 80510000-2 - 

Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                1 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      4 125 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-25-

005869-a

Запасні частини

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - 

Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю 

залізничного руху

Відкриті торги         4 125 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      4 200 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-25-

006031-a

Запасні частини

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - 

Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю 

залізничного руху

Відкриті торги         4 200 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            91 800,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-26-

004474-a

Засіб дезінфекційний та 

антисептичний 5л.

Код ДК 021:2015 (CPV): 24450000-3 - 

Агрохімічна продукція

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              91 800,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          150 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-26-

004291-a

Медична, хірургічна маска 

Тришарова, клас 1 (нестерильна) 

(ДСТУ EN 14683:2014 "Маски 

хірургічні")

Код ДК 021:2015 (CPV): 33140000-3 - 

Медичні матеріали

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

            150 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

200 000,00 ₴         

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-16-

002701-c

Послуги з підтримки користувачів та 

технічної підтримки

Код ДК 021:2015 (CPV): 72250000-2 - 

Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою

Відкриті торги 200 000,00 ₴           

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

256 800,00 ₴                 642 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-16-

002689-c

Електронне обладнання для 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31710000-6 - 

Електронне обладнання

 Відкриті торги  256 800,00 ₴                      385 200,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 983 300,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-18-

002116-c

Послуги з технічного обслуговування 

та ремонту автомобільного 

транспорту та спеціальної техніки

Код ДК 021:2015 (CPV): 50110000-9 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання

 Відкриті торги          1 983 300,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-29-005145-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-29-005145-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-29-005145-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-25-005869-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-25-005869-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-25-005869-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-25-006031-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-25-006031-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-25-006031-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-26-004474-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-26-004474-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-26-004474-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-26-004291-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-26-004291-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-26-004291-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-16-002701-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-16-002701-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-16-002701-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-16-002689-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-16-002689-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-16-002689-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-002116-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-002116-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-002116-c


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            60 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-02-

001072-c

Фармацевтична продукція

Код ДК 021:2015 (CPV): 33600000-6 - 

Фармацевтична продукція

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі  

              60 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      3 370 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-09-

004823-b

Газ стиснений природний метан для 

заправки автомобілів

Код ДК 021:2015 (CPV): 24320000-3 - 

Основні органічні хімічні речовини

 Відкриті торги          3 370 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

1 480 000,00 ₴              2 960 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-16-

002464-b

Шестерні та зубчасті колеса для 

капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 42140000-2 - 

Зубчасті колеса, зубчасті передачі та 

приводні елементи

 Відкриті торги  1 480 000,00 ₴               1 480 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

               1 600 000,00 ₴ 3 000 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-11-

002639-c

Запасні частини для капітального 

ремонту трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31710000-6 - 

Електронне обладнання

Відкриті торги         1 600 000,00 ₴         1 400 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

280 000,00 ₴                 840 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-11-

009420-a

Запасні частини для капітального 

ремонту трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31730000-2 - 

Електротехнічне обладнання

 Відкриті торги  280 000,00 ₴                      560 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

3 125 000,00 ₴              4 280 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-11-

002607-c

Механічні запасні частини для 

капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - 

Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю 

залізничного руху

 Відкриті торги  3 125 000,00 ₴               1 155 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

               1 310 000,00 ₴       1 310 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-04-

002372-b

Самохідні частини для капітального 

ремонту трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 34640000-5 - 

Самохідні частини

Відкриті торги         1 310 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            26 056,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-12-

001062-b

Манометри

Код ДК 021:2015 (CPV): 38425100-1 - 

Манометри

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі  

              26 056,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-02-001072-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-02-001072-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-02-001072-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-09-004823-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-09-004823-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-09-004823-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-16-002464-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-16-002464-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-16-002464-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-002639-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-002639-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-002639-c
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-009420-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-009420-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-002607-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-002607-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-002607-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-04-002372-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-04-002372-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-04-002372-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-12-001062-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-12-001062-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-12-001062-b


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

               2 360 000,00 ₴ 3 200 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-11-

004808-b

Запасні частини для капітального 

ремонту трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів

Відкриті торги         2 360 000,00 ₴             840 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

3 960 000,00 ₴              3 960 000,00 ₴     

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-04-

010680-a

Запасні частини для капітального 

ремонту трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - 

Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю 

залізничного руху

 Відкриті торги  3 960 000,00 ₴       

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  360 000,00 ₴           360 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-11-

002672-c

Елементи електричних схем для 

капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31220000-4 - 

Елементи електричних схем

 Відкриті торги             360 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            59 750,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-12-

004634-c

Послуги у сфері поводження з 

небезпечними відходами

Код ДК 021:2015 (CPV): 90520000-8 - 

Послуги у сфері поводження з 

радіоактивними, токсичними, 

медичними та небезпечними 

відходами

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі  

              59 750,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

               1 324 608,00 ₴ 2 791 104,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-09-

004691-b

Металопрокат для капітального 

ремонту трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 14620000-3 - 

Сплави

Відкриті торги         1 324 608,00 ₴ 1 466 496,00 ₴       

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  484 700,00 ₴ 2 282 900,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-09-

002578-c

Профільний металопрокат для 

капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 44110000-4 - 

Конструкційні матеріали

Відкриті торги            484 700,00 ₴ 1 798 200,00 ₴       

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  750 000,00 ₴ 2 658 100,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-09-

009851-a

Матеріали оздоблення салону для 

капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 44190000-8 - 

Конструкційні матеріали різні

Відкриті торги            750 000,00 ₴         1 908 100,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  240 000,00 ₴ 480 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-04-

010572-a

Освітлювальне обладнання для 

капітального ремонту трамвайних 

вагонів

Код ДК 021:2015 (CPV): 31520000-7 - 

Світильники та освітлювальна 

арматура

Відкриті торги            240 000,00 ₴             240 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-004808-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-004808-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-004808-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-04-010680-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-04-010680-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-04-010680-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-002672-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-002672-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-002672-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-12-004634-c
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-09-002578-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-09-002578-c
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-09-009851-a
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-04-010572-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-04-010572-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

535 000,00 ₴                 2 413 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-09-

009892-a

Частини кузова для капітального 

ремонту трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - 

Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю 

залізничного руху

 Відкриті торги  535 000,00 ₴                  1 878 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  830 000,00 ₴ 1 660 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-09-

004651-b

Підкузовне обладнання для 

капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів

Відкриті торги            830 000,00 ₴             830 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

1 510 000,00 ₴              3 020 000,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-04-

010775-a

ЛОТ 1 - Гумові вироби для 

капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 19510000-4 - 

Гумові вироби

 Відкриті торги  1 510 000,00 ₴               1 510 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 107,24 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-15-

000499-a

Проведення моніторингу та ведення 

зведеної фінансової та статистичної 

звітності

Код ДК 021:2015 (CPV): 79210000-9 - 

Бухгалтерські та аудиторські послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                3 107,24 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              1 848,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-15-

000170-b

Декоративна накладна панель для 

інформаційного табло

Код ДК 021:2015 (CPV): 31523200-0 - 

Статичні інформаційні табло

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                1 848,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          227 328,68 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-15-

000030-a

Аварійно-поточний ремонт 

покрівель тягової підстанції №18 за 

адресою: проспект Дмитра 

Яворницького, 8 та тягової підстанції 

№22 за адресою: вул. Кайдацька,65 

у м.Дніпро

Код ДК 021:2015 (CPV): 45260000-7 - 

Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

            227 328,68 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

             43 726 083,84 ₴     43 726 083,84 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-18-

001996-a

код ДК 021:2015 – 65310000-9 – 

Розподіл електричної енергії 

(Послуги з розподілу електричної 

енергії)

Код ДК 021:2015 (CPV): 65310000-9 - 

Розподіл електричної енергії

Переговорна 

процедура 

(скорочена)
     43 726 083,84 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

                  600 000,00 ₴           600 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-18-

001039-c

ДК 021:2015 - 65310000-9 Розподіл 

електричної енергії (послуги із 

забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії)

Код ДК 021:2015 (CPV): 65310000-9 - 

Розподіл електричної енергії

Переговорна 

процедура 

(скорочена)

           600 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-09-009892-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-09-009892-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-09-009892-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-09-004651-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-09-004651-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-09-004651-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-04-010775-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-04-010775-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-04-010775-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-15-000499-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-15-000499-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-15-000499-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-15-000170-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-15-000170-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-15-000170-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-15-000030-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-15-000030-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-15-000030-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-001996-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-001996-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-001996-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-001039-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-001039-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-001039-c


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          108 900,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-10-

001578-c

Послуги з вивозу відходів

Код ДК 021:2015 (CPV): 90510000-5 - 

Утилізація/видалення сміття та 

поводження зі сміттям

Спрощені/Допо

рогові закупівлі 
            108 900,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          250 758,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-08-

000310-c

Хімічні рідини

Код ДК 021:2015 (CPV): 24310000-0 - 

Основні неорганічні хімічні речовини

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі  

            250 758,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

               9 018 255,84 ₴       9 018 255,84 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-11-

009612-a

код ДК 021:2015 – 65310000-9 – 

Розподіл електричної енергії 

(Послуги з розподілу електричної 

енергії)

Код ДК 021:2015 (CPV): 65310000-9 - 

Розподіл електричної енергії

Переговорна 

процедура 

(скорочена)
        9 018 255,84 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

300 000,00 ₴                 300 000,00 ₴         

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-11-

009549-a

ДК 021:2015 - 65310000-9 Розподіл 

електричної енергії (послуги із 

забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії)

Код ДК 021:2015 (CPV): 65310000-9 - 

Розподіл електричної енергії

 Переговорна 

процедура 

(скорочена)
300 000,00 ₴          

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

3 100 000,00 ₴              3 100 000,00 ₴     

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-05-

002437-c

Добровільне медичне страхування 

та страхування від нещасного 

випадку

Код ДК 021:2015 (CPV): 66510000-8 - 

Страхові послуги

 Відкриті торги  3 100 000,00 ₴       

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

2 713 100,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-21-

007967-b

ЛОТ 8- ДК 021:2015 71320000-7 — 

Послуги з інженерного проектування 

(Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті вул. 

Криворізька та вул. Робоча»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування

 Відкриті торги  

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  893,33 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-03-

000455-c

Позачергова технічна перевірка 

правильності роботи однофазних та 

трифазних приладів обліку 

електричної енергії

Код ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних 

приладів

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                    893,33 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  447,42 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-03-

000153-a

Розпломбування та пломбування 

вузла обліку (трифазного понад 1000 

В) або його частини з проведенням 

технічної перевірки правильності 

роботи засобу обліку

Код ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних 

приладів

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                    447,42 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-10-001578-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-10-001578-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-10-001578-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-08-000310-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-08-000310-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-08-000310-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-009612-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-009612-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-009612-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-009549-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-009549-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-009549-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-05-002437-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-05-002437-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-05-002437-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-21-007967-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-21-007967-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-21-007967-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-03-000455-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-03-000455-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-03-000455-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-03-000153-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-03-000153-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-03-000153-a


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      7 640 900,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-06-

002264-b

Скріплення для капітального 

ремонту трамвайної колії на 

перехрестях пр.Пушкіна – пров. 

Січовий, вул. Грушевського – 

вул.Святослава Хороброго, вул. 

Троїцька – вул. Святослава 

Хороброго, вул. Короленко – вул. 

Святослава Хороброго, вул. Січових 

Стрільців – вул. Святослава 

Хороброго

Код ДК 021:2015 (CPV): 34940000-8 - 

Залізничне обладнання

  Відкриті торги 

з публікацією 

англійською 

мовою 

        7 640 900,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

2 713 100,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-21-

007967-b

ЛОТ 9- ДК 021:2015 71320000-7 — 

Послуги з інженерного проектування 

(Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Івана Мазепи та вул. Віктора 

Мерзленко»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування

 Відкриті торги 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

2 713 100,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-21-

007967-b

ЛОТ 7- ДК 021:2015 71320000-7 — 

Послуги з інженерного проектування 

(Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті вул. 

Криворізька та вул. Макарова»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування

Відкриті торги

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

2 713 100,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-21-

007967-b

ЛОТ 6- ДК 021:2015 71320000-7 — 

Послуги з інженерного проектування 

(Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті вул. 

Макарова та вул. Титова»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування

 Відкриті торги 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

2 713 100,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-21-

007967-b

ЛОТ 5- ДК 021:2015 71320000-7 — 

Послуги з інженерного проектування 

(Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Володимира Вернадського»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування

 Відкриті торги 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

2 713 100,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-21-

007967-b

ЛОТ 10- ДК 021:2015 71320000-7 — 

Послуги з інженерного проектування 

(Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Пушкіна та вул. Шмідта»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування

 Відкриті торги 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          113 280,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-01-

001547-b

Послуги з технічного обслуговування 

та позагарантійного ремонту 

обладнання автоматизованої 

системи комерційного обліку 

електроенергії (АСКОЕ)

Код ДК 021:2015 (CPV): 50320000-4 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування персональних 

комп’ютерів

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

            113 280,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

2 713 100,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-21-

007967-b

ЛОТ 4- ДК 021:2015 71320000-7 — 

Послуги з інженерного проектування 

(Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Барикадна»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування

 Відкриті торги  
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Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

2 713 100,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-21-

007967-b

ЛОТ 3- ДК 021:2015 71320000-7 — 

Послуги з інженерного проектування 

(Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Січових Стрільців»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування

 Відкриті торги  

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

2 713 100,00

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-21-

007967-b

ЛОТ 2- ДК 021:2015 71320000-7 — 

Послуги з інженерного проектування 

(Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Андрія Фабра»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування

 Відкриті торги  

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              4 053,60 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-01-

002097-a

Послуги з атестації фахівців

Код ДК 021:2015 (CPV): 80530000-8 - 

Послуги у сфері професійної 

підготовки

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                4 053,60 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

2 713 100,00 ₴              2 713 100,00 ₴     

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-21-

007967-b

ЛОТ 1- ДК 021:2015 71320000-7 — 

Послуги з інженерного проектування 

(Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об'єкту: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії на перехресті 

просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Шмідта»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування

 Відкриті торги  2 713 100,00 ₴       

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              4 039,20 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-03-01-

000749-b

Послуги з атестації фахівців

Код ДК 021:2015 (CPV): 80530000-8 - 

Послуги у сфері професійної 

підготовки

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                4 039,20 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          331 400,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-21-

001630-a

ДК 021:2015 71320000-7 — Послуги з 

інженерного проектування 

(Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об'єкту:«Реконструкції системи 

вентиляції будівлі профілакторію 

(літ. В-1, середній бокс) за адресою: 

просп. Сергія Нігояна, 49»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування

 Відкриті торги              331 400,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 600 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-26-

002230-a

Послуги з технічного обслуговування 

кондиціонерів трамвайних вагонів

Код ДК 021:2015 (CPV): 50730000-1 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування охолоджувальних 

установок

 Відкриті торги          1 600 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          184 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-02-

001549-b

Вода питна негазована, бутильована

Код ДК 021:2015 (CPV): 41110000-3 - 

Питна вода

Спрощені/Допо

рогові закупівлі 
            184 000,00 ₴ 
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Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          409 080,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-21-

009820-b

Стропи

Код ДК 021:2015 (CPV): 39541220-4 - 

Стропи

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі  

            409 080,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 700 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-21-

002229-c

Ручний інструмент

Код ДК 021:2015 (CPV): 44510000-8 - 

Знаряддя

 Відкриті торги          1 700 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

          689 450,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-26-

002398-b

Здійснення технічного нагляду по 

об’єкту «Будівництво тролейбусної 

лінії на ж/м Придніпровський від 

вул. Космічної (вул. Набережна 

Перемоги – Південний міст – вул. 

Гаванська – вул. Електрична) до вул. 

20-річчя Перемоги (в районі буд. 55 

Г) та в зворотному напрямку і 

зарядної станції»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71240000-2 - 

Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі  

            689 450,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  900,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-18-

001812-a

Збирання, перевезення та заготівля 

вторинної сировини для подальшої 

утилізації

Код ДК 021:2015 (CPV): 90510000-5 - 

Утилізація/видалення сміття та 

поводження зі сміттям
 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                    900,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 226 300,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-12-

000755-b

Послуги з ремонту легкових 

транспортних засобів

Код ДК 021:2015 (CPV): 50110000-9 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання

 Відкриті торги          1 226 300,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            82 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-18-

001137-c

Надання послуг, пов'язаних із 

вивозом твердих побутових відходів

Код ДК 021:2015 (CPV): 90510000-5 - 

Утилізація/видалення сміття та 

поводження зі сміттям

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі  

              82 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          351 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-14-

000696-b

Послуги з технічного обслуговування 

GPS\GSM обладнання та його 

компонентів

Код ДК 021:2015 (CPV): 50110000-9 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання

 Відкриті торги              351 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            25 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-10-

000186-c

Надання послуг з адвокатської 

діяльності

Код ДК 021:2015 (CPV): 79110000-8 - 

Послуги з юридичного 

консультування та юридичного 

представництва
 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              25 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-21-009820-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-21-009820-b
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-21-002229-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-21-002229-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-26-002398-b
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-18-001137-c
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-14-000696-b
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-10-000186-c


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          330 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-05-

005187-b

Поточно-аварійний ремонт 

санітарно-побутових приміщень (4-й 

поверх, приміщення 2-6) в будівлі 

гуртожитку за адресою: 

вул.Холодильна,8

Код ДК 021:2015 (CPV): 45330000-9 - 

Водопровідні та санітарно-технічні 

роботи

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

            330 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

2 800,00 ₴             

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-05-

000852-c

Примірник та пакети оновлень 

(компоненти) комп'ютерної 

програми "M.E.DOC"

Код ДК 021:2015 (CPV): 48150000-4 - 

Пакети програмного забезпечення 

для керування виробничими 

процесами

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

2 800,00 ₴               

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості робіт на основі 

будівельних норм

             16 157 482,80 ₴ 47 262 855,60

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2020-12-29-

007072-a

«ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Будівництво 

тролейбусної лінії на ж/м 

Придніпровський від вул. Космічної 

(вул. Набережна Перемоги – 

Південний міст – вул. Гаванська – 

вул. Електрична) до вул. 20-річчя 

Перемоги (в районі буд. 55 Г) та в 

зворотному напрямку і зарядної 

станції»»

Код ДК 021:2015 (CPV): 45230000-8 - 

Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь

Відкриті торги      16 157 482,80 ₴ 31 105 372,80 ₴     

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          715 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2020-11-24-

002518-a

Автомобільні запасні частини

Код ДК 021:2015 (CPV): 34330000-9 - 

Запасні частини до вантажних 

транспортних засобів, фургонів та 

легкових автомобілів

Відкриті торги             715 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            10 535,83 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-02-

001738-b

Послуги з технічного 

обслуговування, налаштування та 

пред'явлення на повірку 

водолічильників

Код ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних 

приладів

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              10 535,83 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Інформація про ціни товарів 

та послуг, що міститься в 

мережі Інтернет у відкритому 

доступі, в тому числі на 

сайтах виробників та/або 

постачальників відповідної 

продукції, спеціалізованих 

торгівельних майданчиках, в 

електронних каталогах, 

рекламі, прайс-листах, в 

електронній системі 

закупівель "Prozorro" та на 

аналогічних торгівельних 

електронних майданчиках; 

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів; Індекси РДН та 

середньозважені ціни

          116 323 931,00 ₴ 145 404 914,40

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2020-10-15-

003119-b

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ

Код ДК 021:2015 (CPV): 09310000-5 - 

Електрична енергія

 Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою  

   116 323 931,00 ₴       29 080 983,40 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            17 580,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-02-01-

002089-b

Проведення профілактичних 

флюорографічних оглядів на 

туберкульоз

Код ДК 021:2015 (CPV): 85140000-2 - 

Послуги у сфері охорони здоров’я 

різні

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              17 580,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-05-005187-b
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Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          173 810,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-12-

000138-c

Технічний огляд і випробування 

підіймальних споруд

Код ДК 021:2015 (CPV): 71630000-3 - 

Послуги з технічного огляду та 

випробовувань

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі  

            173 810,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, 

щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і 

тарифів

               6 310 794,46 ₴       6 310 794,46 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-19-

002889-c

Код за ДК 021:2015 - 09320000-8 

Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція (постачання теплової 

енергії)

Код ДК 021:2015 (CPV): 09320000-8 - 

Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція

 Переговорна 

процедура 

(скорочена)
        6 310 794,46 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

                  805,76 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-28-

002012-c

Надання інформаційних 

(консультаційних) послуг

Код ДК 021:2015 (CPV): 80520000-5 - 

Навчальні засоби

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                    805,76 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

              3 375,28 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-27-

000628-a

Розпломбування вузла обліку та 

контроль відповідності 

трансформаторів 6-10 кВ заводським 

характеристикам на підстанціях

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - 

Науково-технічні послуги в галузі 

інженерії

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

                3 375,28 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

3 952,52 ₴             

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-27-

001231-c

Розпломбування вузла обліку та 

контроль відповідності 

трансформаторів 6-10 кВ заводським 

характеристикам на підстанціях

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - 

Науково-технічні послуги в галузі 

інженерії

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

3 952,52 ₴               

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

3 952,52 ₴             

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-27-

001107-c

Розпломбування вузла обліку та 

контроль відповідності 

трансформаторів 6-10 кВ заводським 

характеристикам на підстанціях

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - 

Науково-технічні послуги в галузі 

інженерії

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

3 952,52 ₴               

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

3 952,52 ₴             

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-27-

001843-b

Розпломбування вузла обліку та 

контроль відповідності 

трансформаторів 6-10 кВ заводським 

характеристикам на підстанціях

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - 

Науково-технічні послуги в галузі 

інженерії

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

3 952,52 ₴               

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

3 952,52 ₴             

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-27-

000893-c

Розпломбування вузла обліку та 

контроль відповідності 

трансформаторів 6-10 кВ заводським 

характеристикам на підстанціях

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - 

Науково-технічні послуги в галузі 

інженерії

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

3 952,52 ₴               

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-12-000138-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-12-000138-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-12-000138-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-19-002889-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-19-002889-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-19-002889-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-28-002012-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-28-002012-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-28-002012-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-000628-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-000628-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-000628-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001231-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001231-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001231-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001107-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001107-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001107-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001843-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001843-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001843-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-000893-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-000893-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-000893-c


Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

745,38 ₴                 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-27-

001431-b

Розпломбування вузла обліку

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - 

Науково-технічні послуги в галузі 

інженерії

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

745,38 ₴                   

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

2 603,52 ₴             

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-27-

001207-b

Програмування розрахункового 

електронного 

багатофункціонального засобу 

обліку електроенергії

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - 

Науково-технічні послуги в галузі 

інженерії

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

2 603,52 ₴               

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

185 660,00 ₴         

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2020-12-31-

000306-b

ЛОТ 2 - Проведення навчання 

працівників КП "Дніпровський 

електротранспорт" ДМР

Код ДК 021:2015 (CPV): 80530000-8 - 

Послуги у сфері професійної 

підготовки

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі  

185 660,00 ₴           

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

185 660,00 ₴         

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2020-12-31-

000306-b

ЛОТ 1 - Проведення навчання 

працівників КП "Дніпровський 

електротранспорт" ДМР

Код ДК 021:2015 (CPV): 80530000-8 - 

Послуги у сфері професійної 

підготовки

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі  

185 660,00 ₴           

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

850 000,00 ₴         

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-04-

000247-a

Проведення попередніх та 

періодичних медичних оглядів 

працівників

Код ДК 021:2015 (CPV): 85140000-2 - 

Послуги у сфері охорони здоров’я 

різні

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі  

850 000,00 ₴           

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

9 106 000,00 ₴     

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2020-11-17-

009783-c

Послуги з проведення дезінфекції 

об'єктів та рухомого складу КП 

"Дніпровський електротранспорт" 

ДМР

Код ДК 021:2015 (CPV): 90920000-2 - 

Послуги із санітарно-гігієнічної 

обробки приміщень

 Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою  

9 106 000,00 ₴       

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

402 468,00 ₴         

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2020-12-17-

003910-b

Обладнання для модернізації 

приладів візуальної сигналізації

Код ДК 021:2015 (CPV): 31620000-8 - 

Прилади звукової та візуальної 

сигналізації

 Відкриті торги  402 468,00 ₴           

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

3 385 000,00 ₴     

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2020-11-26-

004980-a

Будівельні товари

Код ДК 021:2015 (CPV): 44420000-0 - 

Будівельні товари

 Відкриті торги  3 385 000,00 ₴       

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001431-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001431-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001431-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001207-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001207-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-27-001207-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-31-000306-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-31-000306-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-31-000306-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-31-000306-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-31-000306-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-31-000306-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-04-000247-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-04-000247-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-04-000247-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-17-009783-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-17-009783-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-17-009783-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-17-003910-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-17-003910-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-17-003910-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-26-004980-a
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Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

40 000,00 ₴           

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-21-

000280-b

Послуги промислового контролю

Код ДК 021:2015 (CPV): 71730000-4 - 

Послуги промислового контролю

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

40 000,00 ₴             

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

15 000,00 ₴           

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-13-

000553-c

Надання послуг з адвокатської 

діяльності

Код ДК 021:2015 (CPV): 79110000-8 - 

Послуги з юридичного 

консультування та юридичного 

представництва

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

15 000,00 ₴             

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          413 058,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2020-12-09-

003660-a

Послуги у сфері поводження зі 

сміттям та відходами

Код ДК 021:2015 (CPV): 90510000-5 - 

Утилізація/видалення сміття та 

поводження зі сміттям

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі  

            413 058,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

      1 470 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2020-12-01-

008408-b

Герметик для ремонту рухомого 

складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 39810000-3 - 

Ароматизатори та воски

 Відкриті торги          1 470 000,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          300 354,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2020-12-09-

003929-a

ДК 021-2015 50410000-2 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів (Послуги з 

повірки та ремонту засобів 

вимірювальної техніки)

Код ДК 021:2015 (CPV): 50411000-9 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних 

приладів

 

Спрощені/Допо

рогові закупівлі  

            300 354,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

            46 422,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2021-01-05-

000673-b

Проведення періодичних 

профілактичних наркологічних та 

психіатричних оглядів

Код ДК 021:2015 (CPV): 85110000-3 - 

Послуги лікувальних закладів та 

супутні послуги

 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

              46 422,00 ₴ 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

розроблені відповідно до 

наявної потреби, для 

забезпечення роботи 

підприємства. Технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначені у відповідному 

додатку до тендерної 

документації

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг 

методом порівняння ринкових 

цін

          165 000,00 ₴ 

https://prozorro.gov.ua/te

nder/UA-2020-11-26-

000232-a

Управлінські послуги, пов’язані з 

комп’ютерними технологіями

Код ДК 021:2015 (CPV): 72510000-3 - 

Управлінські послуги, пов’язані з 

комп’ютерними технологіями

 Відкриті торги              165 000,00 ₴ 
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