Зміни до додатоку до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік ДНІПРОВСЬКО-ТЕТЕРІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 00991384
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

На підставі довідки №02-07/694від 08.04..2016р.
Предмет закупівлі

Код КЕКВ(для

Очікувана вартість предмета закупівлі

бюджетних

Процедура
закупівлі

коштів)
1
1..Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
19.20.2
09211000-1 Мастильні оливи та мастильні
матеріали

2
2210

Орієнтовний початок

Примітки

проведення
процедури закупівлі

3
35500,00(тридцять п’ять тисяч п’ятсот і грн.00коп.) в т.ч.
ПДВ 5916,67 (п’ять тисяч дев’ятсот шістнадцять
грн.,67коп)

4

5

6

Квітень

(без процедури
закупівлі,зг.ЗУ
«Про здійснення

2210
Квітень

державних
закупівель»№

162,48(сто шістдесят дві грн.,48коп.) в т.ч. ПДВ 27,08грн.

2 Мило, засоби мийні та засоби для чищення
20.41.3
39832000-3 Засоби для миття посуду
3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення
20.41.3
39514000-8 Туалетна та кухонна білизна

16,20 (шістнадцять грн..20коп.) в т.ч. ПДВ 2,70

2210

39831600-2 Засоби для чищення туалету
5.Папір побутовий і туалетний та паперова

Квітень

10.04.14р.

Квітень

с/ф

2210

4.Препарати пахучі, воски та інші засоби для
чищення 20.41.4

1197-УІІ, від

2210

209,85(двісті девять грн..85коп.) в т.ч. ПДВ 34,98

Квітень

263,81 (двісті шістдесят три грн..8 1коп.) в т.ч. ПДВ 43,97
2210

82,95(вісімдесят дві грн.,95коп.) в т.ч. ПДВ 13,83

с/ф
Квітень

продукція 17.29.1
33761000-2 Туалетний папір
с/ф

6.Мило, засоби мийні та засоби для чищення
20.41.3
33711900-6 Мило

Квітень
2210

173,87 (сто сімдесят три грн..87коп.) в т.ч. ПДВ 28,98

<
(

<

7.

Вироби текстильні готові, інші 13.92.2

2210

39224320-7 Губки
8.
Елементи первинні, первинні батареї та
частини до них
31158000-8 Зарядні пристрої
9.Конденсатори електричні27.90.5
31532510-2 Стартери для лю м інісцентних
ламп

274,76 (двісті сімдесят чотири грн..76коп.) в т.ч. ПДВ 45,80

Квітень

с/ф

229,61 (двісті двадцять девять грн..61коп.) в т.ч. ПДВ
38,27

Квітень

с/ф

Квітень

с/ф

Квітень

с/ф

Квітень

с/ф

10000,00 (десять тисяч грн..) в т.ч. ПДВ 1666,67 (одна
тисяча шістсот шістдесят шість грн..67 коп.)

Квітень

с/ф

600,00 (шістсот грн.) в т.ч. ПДВ 100,00(сто грн..00коп.)

Квітень

с/ф

2210

10.13.92.2 Вироби текстильні готові, інші
19640000-4Поліетиленові м іш ки та пакети
для сміття
] І .Устаткування силове гідравлічне та
пневматичне, крім його частин 28.12.1

86,47 (вісімдесят шість грн. 47коп.) в т.ч. ПДВ 14,42
2210

2210

12000,00(дванадцять тисяч грн..00коп.) в т.ч. ПДВ
2000,00(дві тисячі грн.ООкоп.)

42121100-4 Гідравлічні чи пневматичні циліндри
12.Вальниці/підшипники, зубчасті колеса,
зубчасті передачі, елементи механічних
передач, інші 28.15.2

2210

4020,00(чотири тисячі двадцять грн..) в т.ч. ПДВ 670,00
(шістсот сімдесят грн..)

34310000-3 Двигуни та їх частини
ІЗ.Вальниці/підшипники, зубчасті колеса,
зубчасті передачі, елементи механічних
передач, інші 28.15.2

2210

480,00(чотириста вісімдесят грн..00коп.) в т.ч. ПДВ 80,00
(вісімдесят грн..)

34326100-9 Муфти зчеплення та супутні деталі
14.Устатковання електричне, інше, до моторних
транспортних засобів і його частини 29.31.2

2210

31532500-9 Стартери
15.Вальниці/підшипники, зубчасті колеса,
зубчасті передачі, елементи механічних
передач, інші 28.15.2

2210

с/ф

34321100-4 Осі
Квітень

(

(

16. Устатковання електричне, інше, до моторних
транспортних засобів і його частини 29.31.2

2210

6000,00 (шість тисяч грн..00коп.) в т.ч. ПДВ 1000,00(одна
тисяча грн..00коп.)

Квітень

с/ф

400,00 (чотириста грн..) в т.ч. ПДВ 66,67 (шістдесят шість
грн..67 коп.)

Квітень

с/ф

Квітень

с/ф

31100000-7 Електродвигуни, генератори та
трансформатори
17. Труби, трубки та шланги з вулканізованої
Гуми (крім виготовлених з твердої ґуми)22.19.3
19510000-4 Гумові вироби
18. Труби, трубки та шланги з вулканізованої
ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)22.19.3
34312100-8 Вентиляторні паси
19. Труби, трубки та шланги з вулканізованої
ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)22.19.3

2210
2210

2210

1600,00(одна тисяча шістсот грн..) в т.ч. ПДВ 266,67 (двісті
шістдесят шість грн..67 коп.)
2100,00 (дві тисячі сто грн..00коп.) в т.ч. ПДВ
350,00(триста п’ятдесят грн..)

44165000-4 Шланги, стояки та рукави
|20.Частини та приладдя до моторних
транспортних засобів, н.в.і.у. 29.32.3

2210

10000,00 (десять тисяч грн..) в т.ч. ПДВ 1666,67 (одна
тисяча шістсот шістдесят шість грн..67 коп.)

Квітень

с/ф

31213000-2 Розподільне обладнання
21. Вироби з дроту, ланцюги та пружини
25.93.1

2210

3000,00 (три тисячі грн..) в т.ч. ПДВ 500грн.(п’ятсот грн..)
Квітень

с/ф

44192200-4Цвяхи
2800,00 ( дві вісімсот грн.00коп.) в т.ч. ПДВ 466,67

22. Фарби та лаки, інші та повязана з ними

Квітень

продукція;барвники художні та друкарські

с/ф

чорнила.
44812100-6 Емалі та глазурі

2240

106300,00(сто шість тисяч триста грн..) без ПДВ.

Квітень

23. Послуги, пов’язані з лісівництвом
02.40.1
77210000-5 Лісозаготівельні послуги

Квітень
2240

24. Послуги, пов’язані з лісівництвом
02.40.1
77231600-4 Послуги з лісонасадження
25.

Енергія електрична 35.11.1

2273

93500,00 (дев’яносто три тисячі п’ятсот грн..) в т.ч. ПДВ
15583,34 (п'ятнадцять тисяч п’ятсот вісімдесят три
грн..34коп.)
30000,00(тридцять тисяч грн..) в т.ч. ПДВ 5000,00(п’ять
тисяч грн..)

•-

Квітень

09310000-5 Електрична енергія.______________
Всього

319800,00 (триста девятнадцять тисяч вісімсот грн. 00коп.) в т.ч. ПДВ35583.34 (тридцять п’ять
тисяч п’ятсот вісімдесят три грн.34 коп.)___________________________________________________

і

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 8 квітня 2016року. І^,
Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

ДЩПРОВСЬ(П
ЬКЕ
ТЕ 1М . П
ВНЕ
ДЕР*'
(підпис)
0 0 9 9 1 3 8 4 /^

Юхимчук В.Я.
(ініціали та прізвище)

Лапіга Є.О.
(ініціали та прізвище)

Зміни до Додатоку до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2016 рік ДНІПРОВСЬКО-ТЕТЕРІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 00991384
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ(для
бюджетних
коштів)

1

2210

19.20.2
09211000-1 Мастильні оливи та мастильні
матеріали
2.Вапно негашене, гашене та гідравлічне
23.52.1
44921200-4 Вапно
3.Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до
груб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних
виробів 28.14.1
42996400-8 Змішувачі

Процедура
закупівлі

2

1.Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

Разом

Очікувана вартість предмета закупівлі

3
-550,00 (мінус п’ятсот п’ятдесят грн..00коп.) в т.ч. ПДВ

4

Орієнтовний початок
проведення
процедури закупівлі
5

6

Квітень

(без процедури
закупівлі,зг.ЗУ

91,67(дев’яносто одна грн .67коп.)

«Про здійснення
державних
2210

+ 60,00 (шістдесят грн.ООкоп.) в т.ч. ПДВ 10,00 (десять грн. )

Квітень

2210

10.04.14р.
с/ф

+ 490,00 (чотириста дев’яносто грн. ООкоп.) в т.ч. ПДВ 81,67
(вісімдесят одна грн.,67 коп.)

Квітень

0

Юхимчук В.Я.
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів

закупівель»№
1197-УІІ, від

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18 квітня
Голова комітету з конкурсних торгів

Примітки

Лапіга Є.О.
(ініціали та прізвище)

Зміни до додатку до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік ДНІПРОВСЬКО-ТЕТЕРІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ

ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 00991384
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі

Код КЕКВ(для

Процедура

бюджетних

закупівлі

1 .Послуги, пов’язані з лісівництвом
02.40Л

3

2
2240

проведення

+37833,18(тридцять сім тисяч вісімсот тридцять три гри..)
без ПДВ.

4

5

6

Квітень

(без процедури
закупівлі, зг. ЗУ
«Про здійснення

77210000-5 Лісозаготівельні послуги
2. Послуги, шоло наукового досліджування та
експепиментального розробляння у сфері інших
природничих наук

Квітень

2240

77200000-2 Послуги у сфері лісівництва

1ІОТ-УП, від
Квітень

2240

Всього

державних
закупівель» №

+4580,82 (чотири тисячі п’ятсот вісімдесят грн.,82 коп.)
без ПДВ.

72.19.1

3. Послуги, пов’язані з лісівництвом
02.40.1
77231600-4 Послуги з лісонасадження

Примітки

процедури закупівлі

коштів)
1

Орієнтовний початок

-42414,00 (сорок дві тисячі чотириста чотирнадцять
гри.) без ПДВ

10.04.14р.

с/ф

0

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21 квіті
Голова комітету з конкурсних торгів

Юхимчук В.Я.
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів

Лапіга Є.О.
(ініціали та прізвище)

Зміни до додатоку до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2016 рік ДНІПРОВСЬКО-ТЕТЕРІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 00991384
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ(ддя

Очікувана вартість предмета закупівлі

бюджетних

Процедура

Орієнтовний початок

закупівлі

проведення

коштів)
1
1 Послуги щодо видавання друкованої продукції,
інші 58.19.1
79810000-5 Друкарські послуги

2
2240

Примітки

процедури закупівлі
3
- 1500,00(мінус одна тисяча пятсот грн.00коп.) в т.ч. ПДВ
250,00 (сто сімдесятгрн.00коп.)

4

5

6

квітень

(без процедури
закупівлі,зг.ЗУ
«Про здійснення
державних

2 Послуги щодо передавання даних і повідомлень
61.10.1

2240

+ 1500,00(плюс одна тисяча пятсот грн.00коп.) в т.ч. ПДВ
250,00 (сто сімдесятгрн.ООкоп.)

закупівель»№
квітень

64210000-1
Послуги телефонного зв’язку та передачі даних )

1197-УІІ, від
10.04.14р.

с/ф

Всього

0

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів
Голова комітету з конкурсних торгів

/ / ^ Д ніпровської

Юхимчук В.Я.
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів

Лапіга Є.О.
(ініціали та прізвище)

(

Зміни до додатку до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2016 рік ДНІПРОВСЬКО-ТЕТЕРІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 00991384
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі

Код КЕКВ(для

Процедура
закупівлі

бюджетних

1. 10.Технічне обслуговування та ремонтування

проведення

3
450,00(чотириста п’ятдесят грн..) без ПДВ.

2
2240

4

5

6

Квітень

(без процедури
закупівлі,зг.ЗУ

автомобілів і малован-тажних автотранспортних

«Про здійснення

засобів 45.20.1

50112100-4 Послуги з ремонту автомобілів
2.Послуги лікувальних закладів 86.10.1

Примітки

процедури закупівлі

коштів)
1

Орієнтовний початок

Квітень

закупівель»№

+450,00(чотириста п’ятдесят грн..) без ПДВ.

2240

державних
1197-УІІ, від

85110000-3 Послуги лікувальних закладів та
супутні послуги

10.04.14р.

с/ф

Всього

0
1

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27 квітня 2016року. N 10.
Голова комітету з конкурсних торгів

Юхимчук В.Я.
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів

Лапіга Є.О.
(ініціали та прізвище)

(

(

Зміни до додатку до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2016 рік ДНІПРОВСЬКО-ТЕТЕРІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 00991384
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

На підставі довідки №02-07/851 від 27.04..2016р^
Предмет закупівлі

Сод КЕКВ(для

Очікувана вартість предмета закупівлі

бюджетних

Процедура
закупівлі

коштів)
1
1. Інструменти ручні для використання в
сільському господарстві, садівництві чи лісовому
господарстві
25.73.1
44511340-0 Граблі
2.Інструменти ручні для використання в
сільському господарстві, садівництві чи лісовому
господарстві
25.73.1
44511110-9 Штикові лопати
3. Інструменти ручні для використання в
сільському господарстві, садівництві чи лісовому
господарстві
25.73.1
44511400-9 Сокири
4.Вироби паперові та картонні, інші 17.29.1
39174000-2 Вивіски

2
2210

5.Устатковання для миття, наповнювання,
пакування та обгортання пляшок або іншої тари;
вогнегасники, пульверизатори, машини
пароструминні та піскоструминні; прокладки
28.29.2
35111320-4 Переносні вогнегасники

2210

6. Послу ги, пов’язані з лісівництвом
02.40.1
77210000-5 Лісозаготівельні послуги

Орієнтовний початок

Примітки

проведення
процедури закупівлі

3
600,00(шістсот грн.) в т.ч. ПДВ 100,00 (сто грн..)

4

5

6

Травень

(без процедури
закупівлі,зг.ЗУ
«Про здійснення

Травень
2210

державних
закупівель»№

7000,00(сім тисяч грн..00коп.) в т.ч. ПДВ 1166,67
(одна тисяча сто шістдесят шість грн..67 коп.)

1197-УІІ, від
10.04.14р.

2210

2210

2240

с/ф
200,00(двісті грн..00коп.) в т.ч. ПДВ 33,34

5400,00(п’ять тисяч чотириста грн..00коп.) в т.ч.
ПДВ 900,00 (дев’ятсот грн..)

Травень

Травень

16800,00 (шістнадцять тисяч вісімсот грн..00коп.)
в т.ч. ПДВ 2800,00 (дві тисячі вісімсот грн..)

Травень

199000,00 (сто дев’яносто дев’ять тисяч
грн..00коп.) без ПДВ.

Травень

*

(

(

7.Енергія електрична 35.11.1
09310000-5 Електрична енергія.

Всього

2273

40000,00 (сорок тисяч грн..00 коп.) в т.ч. ПДВ
6666,67 (шість тисяч шістсот шістдесят шість
грн.. 67 коп.)

Травень

269000,00(двісті шістдесят дев’ять тисяч грн..00коп.) в т.ч. ПДВ 11666,67 грн.(одинадцять тисяч
шістсот шістдесят шість грн..67 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28 квітня 2016року. N Д1.
Голова комітету з конкурсних торгів
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Секретар комітету з конкурсних торгів

Ч ' \ ле“'/ т ' Ф і ' п V - >^1ІІДПИСК'

Ф

Юхимчук В.Я.
(ініціали та прізвище)

Лапіга Є.О.
(ініціали та прізвище)

(

Зміни до додатоку до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2016 рік ДНІПРОВСЬКО-ТЕТЕРІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 00991384
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ(для

Очікувана вартість предмета закупівлі

бюджетних

Процедура
закупівлі

коштів)
І
1. Частини та приладдя до моторних
транспортних засобів, н.в.і.у. 29.32.3
31213000-2 Розподільне обладнання
2. Частини та приладдя до моторних
транспортних засобів, н.в.і.у. 29.32.3
31431000-6 Свинцево-кислотні акумуляторні

2
2210

Орієнтовний початок

Примітки

проведення
процедури закупівлі

3
- 1800,00(мінус одна тисяча вісімсот грн.ООкоп.) в т.ч. ПДВ
300.00 (триста грн..00коп)

4

5

6

Травень

(без процедури
закупівлі,зг.ЗУ
«Про здійснення
державних

2210

+ 1800,00(плюс одна тисяча вісімсот грн.ООкоп.) в т.ч. ПДВ
300.00 (триста грн..00коп)

закупівель»№
І197-У1І, від
10.04.14р.

батареї

с/ф

Всього

0

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від Тітравня 2016 року . N-12.
Голова комітету з конкурсних торгів

Юхимчук В.Я.

_

(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів

л,со^РсЖЩ ч ^ ' !І
г°споддрсгСеТ
^•»ПіфВДфйн,,* :У \0 0 9 9 1384 ^/Нд^ис)
Росі О

1/

Лапіга Є.О.
(ініціали та прізвище)

Зміни до додатоку до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2016 рік ДНІПРОВСЬКО-ТЕТЕРІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 00991384
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ(для

Очікувана вартість предмета закупівлі

бюджетних

Процедура

Орієнтовний початок

закупівлі

проведення
процедури закупівлі

коштів)
1
1.Рослини лісові, живі; насіння лісових дерев
02.10.1
03450000-9Розсадницька продукція
2 .Частини та приладдя до моторних транспортних
засобів, н.в.і.у. 29.32.3
34310000-3Двигуни та їх частини
З.Прилади та інструменти навігаційні,
метеорологічні, геофізичні та подібної
призначеності 26.51.1

2
2210

Примітки

3
- 22500,00(мінус двадцять дві тисячі пятсот грн.ООкоп.) в
т.ч. ПДВ 2966,67 (дві тисячі девятсот шістдесят шість
грн. .67коп)

4

5

6

Травень

(без процедури
закупівлі,зг.ЗУ
«Про здійснення
державних

2210

закупівель»^®
+17800,00(плюс сімнадцять тисяч вісімсот грн.ООкоп.) в
т.ч. ПДВ 2966,67 (дві тисячі девятсот шістдесят шість
грн..67коп)

2210

Травень

1197-VII, від
10.04.14р.

+4700,00 (плюс чотири тисячі сімсотгрн.00коп.)

Травень
с/ф

38296000-6 Геодезичні прилади

Всього

0

Г

ЇЇГ><',______________________________________________________
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від
Голова комітету з конкурсних торгів

Юхимчук В.Я.
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів

Лапіга Є.О.
(ініціали та прізвище)

(

(

> А 'ГІГ

Зміни до додатоку до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
”
<
'
7 : -ДІОТ гоГ:ПОЛАРСТВО 0С901384

ї

('«■вік нуеаннй замовника, код за ЄДРПОУ)

І
ОВІД*

І"’, 9 , , ; |М

' упівлі

4-І»

і. ' р~>л

льні

проведення

4

9

шіе іа і «із, ол.-.вн - -

5

гг.і а неп1а дчалііятк гпн ПОкоп.) вт.1

■;1ІЄН,.

‘ПДВ ! 70.00 (сто сімдесятгрн.00коп.)

6

(без процедури
закупівлі.зг.ЗУ

19 .20.2
002 V ОГО ’ Маопсльні оливи та мастильні

«Про здійснення
державних

матеріали
4 .*
'■ - і

Примітки

процедури закупівлі

КОШТ! в)

<

Орі(.кю&мкй початок

г . із
к , ччна г л * комутації
» оім у:'-м -: і;' на напругу більше ніж

2 2 10

закупівель»№

і 300,00'і лю - тіи-га гри 00коп ) в т.ч ПДВ 50,00
Кпятдесят гри.00коп)

червень

1197-УІІ. від

10.04 . 14р.

1000 в
7 Т 13.1 ; . 3 *1317 -4Автоматичні вимикачі
’ ~; /ЛГДИ і :ЛОК;ї ,.1-*-|І побутові, інші, н.в.і.у.

т е? ^

червень
с/ф

1770,00 (плюс с;мс< т дзадцять грн.ООкоп.) в т.ч.
ІПД") Л0г~ .(сто двадцять іри.ООкоп.)

31200000-й Г, , іроросподільна та контрольна
апаратура

Всього

, * *

і* і\

0 1* «■■у з к о к . .:

ь у

і

і

;ів

дах ор п в

Юдимчук В.Я.
(ініціали та прізвище)

Г^: ]га ? . 0 .
(ініц:

і . н прізвище)

Зміни до додатоку до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2016 рік ДНІПРОВСЬКО-ТЕТЕРІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 00991384
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ(для

Очікувана вартість предмета закупівлі

бюджетних

Процедура
закупівлі

коштів)
І
І Послуги щодо видавання друкованої продукції,
інші 58.19.1
79810000-5 Друкарські послуги

2
2240

Орієнтовний початок

Примітки

проведення
процедури закупівлі

3
- 6420,00( мінус шість тисяч чотириста двадцять
грн.ООкоп.) в т.ч. ПДВ 1070,00 (сто сімдесятгрн.ООкоп.)

4

5

6

червень

(без процедури
закупівлі,зг.ЗУ
«Про здійснення
державних

2 Послуги щодо надання професійної та технічної
допомоги та консультаційні, н.в.і.у.74.90.1
71330000-0 Інженерні послуги різні.

2240

+- 6420,00(плюс шість тисяч чотириста двадцять
грн.ООкоп.) в т.ч. ПДВ 1070,00 (сто сімдесятгрн.ООкоп.)

червень

закупівель»№
1197-VII, від
10.04.14р.

с/ф

Всього

0

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16 червня 2016РОКУ. N
Голова комітету з конкурсних торгів

Юхимчук В.Я.
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів

Лапіга Є.О.
(ініціали та прізвище)

