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2210

1 080,00 грн. (одна тисяча вісімдесят гривень 00 копійок) без
ПДВ

червень 2015

Кількість товару або
обсяг виконання робіт чи
надання послуг
1 000 шт.

Код ДК 016-2010: 17.23.1 Вироби канцелярські,
паперові (папір самоклеючий А4)

2210

2 486,40 грн. (дві тисячі чотириста вісімдесят шість гривень 40
копійок) без ПДВ

червень 2015

Кількість товару або
обсяг виконання робіт чи
надання послуг
15 шт.

Код ДК 016-2010: 01.13.4 Овочі коренеплідні,
цибулинні та бульбоплідні (морква, цибуля
ріпчаста)

2230

- 7 200,00 грн. (сім тисяч двісті гривень 00 копійок) без ПДВ

червень 2015

Згідно специфікації

КодДК 016-2010: 01.13.9
Овочі свіжі, н. в. і. у. (буряк)

2230

- 6 000,00 грн. (шість тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ

червень 2015

Згідно специфікації

КодДК 016-2010: 10.39.1 Плоди та овочі,
оброблені та законсервовані, крім картоплі
(капуста квашена, огірки солоні, горох
законсервований, паста томатна)

2230

13 200,00 грн. (тринадцять тисяч двісті гривень 00 копійок) без
ПДВ

червень 2015

Згідно специфікації

Аварійний ремонт покрівлі

2240

46 668,00 грн. (сорок шість тисяч шістсот шістдесят вісім
гривень 00 копійок) у т.ч. ПДВ - 7 778,00 грн. (сім тисяч сімсот
сімдесят вісім гривень 00 копійок)

червень 2015

Згідно специфікації

Аварійний ремонт розподільних щитів

2240

15 191,80 грн. (п'ятнадцять тисяч сто дев'яносто одна гривня 80
копійок) у т.ч. ПДВ - 2 531,97 грн. (дві тисячі п'ятсот тридцять
одна гривня 97 копійок)

червень 2015

Згідно специфікації

Код ДК 016-2010: 58.19.1 Послуги щодо
видавання друкованої продукції, інші (бланки)
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Код ДК 016-2010: 33.13 1 Ремонтування та
технічне обслуговування електронного й
оптичного устатковання (Поточний ремонт
датчика фазованого)

2240

19 200,00 грн. (дев'ятнадцять тисяч двісті гривень 00 копійок) у
т.ч. ПДВ - 3 200.00 грн. (три тисячі двісті гривень 00 копійок)

червень 2015

Згідно специфікації

КодДК 016-2010: 71.20.1 Послуги щодо
технічного випробовування й аналізування
(повірка обладнання)

2240

1 607,16 грн. (одна тисяча шістсот сім гривень 16 копійок) у т.ч.
ПДВ - 267,86 грн. (двісті шістдесят сім гривень 86 копійок)

червень 2015

Згідно специфікації

КодДК 016-2010: 71.20.1 Послуги щодо
технічного випробовування й аналізування
(повірка обладнання)

2240
(2281)

2 125,86 грн. (дві тисячі сто двадцять п'ять гривень 86 копійок) у
т.ч. ПДВ - 354.31 грн. (триста п'ятдесят чотири гривні 31
копійка)

червень 2015

Згідно специфікації

КодДК 016-2010: 38.11.3 Відходи безпечні,
непридатні для вторинної о використовування,
зібрані (послуги по завантаженню та
перевезенню для подальшого знешкодження
відходів)

2240

9 750,00 грн. (дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок)
у т.ч. ПДВ 1 625,00 грн. (одна тисяча шістсот двадцять п'ять
гривень 00 копійок)

червень 2015

Договір на поточний рік

2710

6 472,53 грн. (шість тисяч чотириста сімдесят дві гривні 53
копійки)

червень 2015

Договір на поточний рік

2710
(2281)

13 147,96 грн. (тринадцять тисяч сто сорок сім гривень 96
копійок)

червень 2015

Договір на поточний рік

Сплата ПДВ

2800

19 738,27 грн. (дев'ятнадцять тисяч сімсот тридцять вісім
гривень 27 копійок)

червень 2015

Договір на поточний рік

Сплата ПДВ

2800
(2281)

34 803,05 грн. (тридцять чотири тисячі вісімсот три гривні 05
копійок)

червень 2015

Договір на поточний рік

Сплата ПДВ

2800
(2281)

17 828,07 грн. (сімнадцять тисяч вісімсот двадцять вісім гривень
07 копійок)

червень 2015

Договір на поточний рік

Перерахування пенсій та послуги по доставці
пільгових пенсій

Перерахування пенсій та послуги по доставці
пільгових пенсій
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С ішата земельного податку

2800

6 662,27 грн. (шість тисяч шістсот шістдесят дві гривні 27
копійок)

чериень 2015

Договір на по точний рік

Предмет закупівлі
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