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Код предмету Орієнтовний початок
Предмет закупівлі закупівлі згідно Пропедура закупівлі провелення Примітка

розділу 5 Порядку пропелури закупівлі

ї з Е ї 5
стало лого

я ; 5 . відкриті торги їз застосуванням
Газстний папір (газетний папір перфорований в коробці. щільність 45 г/м?) 22991000-3 З березень мо12019

слектроних засобів від25012015
ї відкриті торги їз застосуванням зГаз ба ба 22991000-3 певілбульсьазстний папір (бандерольна стрічка, банлерольне кільше) аинші травснь

Газстний папір (бандерольна стрічка, бандерольне кільце) 22991000-3 якукре В кетвлениює липень
слектроних засобів.

ї 5 : ї відкриті торги із застосуваннямГазетний па й і ці. щільність 45 г/м?) 22991000-3 жовтенізетний папір (газетний папір перфорований в коробці, щільність45г/м?) панкио, ень

відкриті торги із застосуваннямів
зл Лі.класС 30197000-6 росі скасованаДрібне канцелярське приладля (папірЛя.клас С)

лмроних звоб серпень

Дрібне канцелярське приладля (скоби, кнопки, теки-реєстратори,
канцелярські скріпки, підставкидля канцелярських скріпок, канцелярські: золю відкриті торгиіз застосуванням енножі, степлерита діроколи, антистеплери, канислярські губки, Паперові. я

слектроних засобів. 5,

(блокидля фліпчартів та інше)

відкриті торги їз застосуваннямібне канцелярське приладля (сургуч), 30197000-6 я серпеньде пенееееом во слектроних засобів.
са

відкриті торги із застосуванням.
ібне канцел Лі,класС, 30197000-6Дрібне канцелярське приладля (папірЛЯ.клас С) вен ооя жовтень

Тнші завершальні будівельні роботи (Реконструкція відлілення банку знов(додаткові роботи) за адресою: 92010, Луганська область, м. Рубіжне, ДСТУБДІ Тл 5 переговорна пропелура вересень скасована
вул.Менделеєва. 37. новий формат) виш
ний завершальні будівельні роботи (Реконструкція відділення банку иа(долаткові роботи) за адресою: 92010, Луганська область, м. Рубіжне, дення 5 переговорна пропелура жовтень
вул. Менделєєва. 37. новий формат)



Пнші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт відлілення банку за

адресою: Луганська область, м. Лисичанськ. просп. Перемоги, 102. новий
формат).

45450000-6
ДСТУ БДЛАТВІя,

відкриті торги із застосуванням
елоктроних засобів. грудень

Тнші завершальні будівсльні роботи (Реконструкція відлілення банку за

адресою. 92010, Луганська область. м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 37. новий
формат)

415450000-6
ЛеТУБДІ. стави нових ПРОПОЗИЦІЙ

Зх
грудень 2015 року

уклаленологомою».
0209.

Заттерлжений рітенням комітетузконкурених торгів під 13 12019 р, вт.
Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів.

Бондар І.

Лютий ДІ.


