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: ї : відкриті торги їз застосуванням з
Укланюдого;

Газетний папір (газетний папір перфорований в коробці. щільність 45 г/м2), 22991000-3. полокорвнсвни березень мої 2019
слектроних засобів від25012019

и відкриті торгн їз застосуваннямГазстний папір (бандерольна . бандерольне кільне) 22991000-3 сно певілбульсьр (бандерольна стрічка, бандерольне кільце). епклнх нт,
травень

відкриті торги із застосуваннямГазстний. (бандерол ба кільце) 22991000-3 ягазетний папір (бандерольна стрічка, бандерольне кіль пенні липень

; В й відкриті торги із застосуваннямГалетний папір (газетний папір перфорований в коробці, щільність 45 г/м?) 22991000-3 жовтеньщо вне че слектроних засобів
я відкриті торги 1з застосуваннямбі

сл ї лі,класС 30197000-6. скасованаДрібне канцелярське приладдя (папірЛУ,клас С) би ен серпень

Дрібне канцелярське приладдя (скоби, кнопки, теки-реєстратори.
канцелярські скріпки, підставкидля канцелярських скріпок, канцелярські ее відкриті торги із застосуванням аножі, степлерита ліроколи, антистсплери, канислярські губки, Паперові. слектроних засобів рос
блокидля фліпчартів та інше)

відкриті торги їз застосуваннямібне канцелярське приладдя (сургуч), 30197000-6. серпеньша ве Ви Я слектроних засобів. я

відкриті торги із застосуваннямб сл
опір ЛУ. клас С 30197000-6 -Дрібне канцелярське приладдя (папірЛЗ,клас С) нн жовтень

Тнші завершальні будівельні роботи (Реконструкція відлілення банку прйоюою(додаткові роботи) за адресою: 92010, Луганська область, м. Рубіжне, ДСТУБДИ и й переговорна процедура вересень скасована.

вул. Менделєєва, 37. новий формат),
Інші завершальні булівельні роботи (Реконструкція відлілення банку я: 45450000-6(лодаткові роботи) за адресою: 92010, Луганська область, м. Рубіжне. шик кна переговорна процедура жовтень
вул. Менделєєва. 37. новий формат).



Пн завершальні булівсльні роботи (Капітальний ремонт відділення банку за

адресою: Луганська область, м. Лисичанськ. просп. Перемоги, 102. новий. 35450000-6
ДСТУДІЛІ відкриті торгиіз застосуванням.

слектроних засобів. грудень
формат).
Інші завершальні булівсльні роботи (Реконструкція відлілсння банку за

алресою: 92010. Луганська область. м. Рубіжне. вул. Менлелеєва. 37. новий. грудень 2015 року
уклалено лотомої 2019.

мілзві ооформат),

Затверлженнійрітенням комітету з конкхрених торгів піл 20.12 2019 р. ет,

Голова комітету з конкурсних торгів.

Секретар комітету з конкурсних торгів

покя Тит ціІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙен,
Бонлар І.

Лютий ДІ.


