
Річний план закупівель
філії - Одеського обласного управління

акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України»

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 09328601
на 2020 рік

(нова редакція)
Код Орієнт

овний
предмет МЕНВ Відповідальнаб Очікувана к
закупів Е Процедур особа за-к го вартість провед -

Предмет закупівлі|лі згідно а проведення Примітка
озділу зоназ закупівлі ар процедурир закупівлі процед ооЗ - закупівлі

Порядк ние
закупі

У влі
І 2 3 4 5 6 7

Відкриті
торги з

Дрібне канцелярське дк використан - Квітень
приладдя (папір А 4, 80 021:2015 - ням електрон 2020 - -.

г/м2, 500 аркушів) 30197000-6 - року
них засобів

(аукціон)

Відкриті
торги з

Дрібне канцелярське дк використан -|Серпень
приладдя (папір А 4, 80 021:2015 - ням електрон 2020 - -

г/м?, 500 аркушів) 30197000-6 - року
них засобів

(аукціон)

Відкриті
торгиз

Дрібне канцелярське дк використан- Липень
приладдя (сургуч) 021:2015 - ням електрон 2020 - -

30197000-6 - року
них засобів

(аукціон)

Відкриті
Дрібне канцелярське торгиз

приладдя (скоби, ДК використан - Червень
скріпки, степлери, 021:2015 - ням електрон 2020 - -

діркопробивачі, 30197000-6 - року
антістеплери) них засобів

(аукціон)

Відкриті
торги з

ув і ДК використан -|Березеньдено конивлирсько 021:2015 о ням електрон|2020 - 7

приладдя (сургучниці) 30197000-6 З року
них засобів

(аукціон)



Відкриті
торги з

зрироча каннеляревке ДК використан -|Березень
ПАСА Ка ЕОМ 021:2015 ням електрон 2020

паперові вироби (папір 30199000-0 - року
перфорований у коробі) дн завОбії

(аукціон)

Відкриті
торги з

паперове канцелярерке ДК використан -|Вересень
Ералальтя тедлним з 021:2015 ням електрон|2020

паперові вироби (папір 30199000-0 . року
перфорованийу коробі) зконобів

ї

(аукціон)

Відкриті
Паперове канцелярське торги з

приладдя та інші ДК використан -|Вересень
паперові вироби (папір 021:2015 ням електрон 2020

рулонний з перфорацією|30199000-0 - року
210 51.) них засобів

(аукціон)

Відкриті
Паперове канцелярське торги з

приладдя та інші ДК використан -|Березень
паперові вироби 021:2015 ням електрон 2020

(бандерольні стрічки, 30199000-0 - року
кільця, накладки) них засобів

(аукціон)

Відкриті
торги з

нафроює канцелярерні ДК використан -|Березень
уридандя ра цит 021:2015 ням електрон 2020

паперові вироби (папір 30199000-0 У куААРЛИРрНУ) них засобів
|

(аукціон)

Відкриті

п торги з
НДР СО РРОРар ДК використан -|Березеньє УРЕ 021:2015 ням електрон 2020

паперові вироби (картон 30199000-0 5 рікуфону дю них засобів
|

(аукціон)

Відкриті

Паперове канцелярське Торає ДК використан- Липень
ДРУпа по 021:2015 ням електрон|2020

паперові вироби (картон 30199000-0 З рокуформату А4) них засобів
(аукціон)



Паперове канцелярське

Відкриті
торги з

зай ДК використан -|Березень
оди зі аб 021:2015 ням електрон 2020
раавбозиє свддий 30199000-0 - року(конверти поштові)

- баних засобів
(аукціон)

Відкриті

Підсвічувані вказівники і зар
2 . ДК використан- Червень

вивіски (вивіска,
2021:2015 ням електрон 2020

консоль) для ТВБВ Хо
31523000-8 5 ок10015/0457 року

них засобів
(аукціон)

Підсвічувані вказівники і Відкриті
вивіски (вивіска, торги з

консоль) ДК використан -|Серпень
Лот І: для ТВБВ 021:2015 ням електрон 2020

Мет0015/0609; 31523000-8 - року
Лот 2: для ТВБВ них засобів

3е10015/0561; (аукціон)

Відкриті

оо а - : торги з
Підевічувані вказівники і ДК йійріслан-|Зарбійнь

вивіски (вивіска, :021:2015 ням електрон 2020
консоль) для ТВБВ Хе

31523000-8 З г10015/0365 року,
них засобів

(аукціон)

Відкритіі ; - - торги з
Підевічувані вказівники і дк використан -|Вересеньфо «санації 021:2015 ням електрон 2020

тВБВ Ме 1015/0456|3-08 :- рому
них засобів

(аукціон)

Відкритігі : - торги з
Підсвічу ее вказівники і дк використан- Теодл жконаоуій 021:2015 ням електрон 2020

;

з
з 31523000-8 - рокуТВБВ Ме 10015/0339

них Збій
(аукціон)

Відкритіо і 5 : торги з
Підовічувані знавееннн і

ДК використан -|Жовтень
Венки Тамара. 021:2015 ням електрон .2020

консоль) для ТВБВ Ме о

10015/0391
31523000-8 - року

них засобів
(аукціон)

Відкриті

Підсвічувані вказівники і рр Листопа
вивіски (вивіска як ЗАРЕДЕНЕН д

консоль) для ТВБВ Хе з РАЮ ЗР 2020
10015/0542 рокуних засобів

(аукціон)



Відкриті
Сидіння, стільці та торги з

супутні вироби і частини ДК використан -|Серпень
до них (стільці на 021:2015 ням електрон 2020

коліщаткахта стільці для|39110000-6 - року
клієнтів) них засобів

(аукціон)

зані вар
-

торги з

Лоті Речерта крісла дк Викорнетино рань
ія усраної Ноого

021:2015 ням електрон 2020
39110000-6 - року

формату, бів
Лот2- пуфи для установ

РОНО р(аукціон)
нового формату

Відкриті
: чо торги з

Сидіння, СИЛЬНЕ Та ДК Якаюг айА -|СерпеньС 0212015 ням еліктрон||2020

установ нового формату) зронине - ФРКУ

них засобів
(аукціон)

Відкриті
Сидіння, стільці та торги з

супутні вироби і частини дк використан -|Серпень
до них (стільці та крісла 021:2015 ням електрон 2020

для установ нового 39110000-6 - року
формату) них засобів

(аукціон)

Відкриті

Сидіння, стільці та зоре
супутні вироби і частини дк використан | Серпень

021:2015 ням електрон 2020
до них (пуфи для установ 39110000-6 З рокуВоБО Форцну них засобів

(аукціон)

Інші завершальні
будівельні роботи ДСТУБ.

Відкриті
(капітальний ремонт торги з

(реконструкція) власного ди і. використанн НЕ
з

х 1:2013 ДК 2020
приміщення ТВБВ Хо

У

ям
;

; 021:2015 року10015/0339, м. Білгород- 45450000-6 електронних 7

Дністровський, вул. засобів
Єврейська, 28

Інші завершальні
будівельні роботи

(капітальний ремонт ДОТУБ.
(реконструкція) власного длл- Запит Серпень

приміщення ТВБВ Хе 1:2013 ДК цінових 2020
10015/0391, м. Балта 021:2015 пропозицій року

(установа нового 45450000-6
формату)

Інші завершальні
будівельні роботи

тальни"Врекнеруві РТ ЛО
орендованого длл- Запит Жовтень

приміщення ТВЕВ Мі ва ДК цінових 2020

19015/0542
021:2015 пропозицій року

45450000-6
(установа нового

формату)



Інші завершальні
будівельні роботи

(додаткові роботи по ДСТУ Б:
капітальному ремонт дІл- з

Квітеньнаонно|ізбюдк Нореговорна

ДАК
роо

орендованого 021:2015 уронедуре року
приміщення ТВБВ Хо 45450000-6
10015/0570, м. Одеса,

вул. Рішельєвська, 27

Інші завершальні
будівельні роботи

(додаткові роботи по ДеНУ Б:

капітальному ремонту ДІЛ- Переговорна
Червень

(реконструкції) 1:2013 ДК 2020

орендованого 021:2015 НРРАБАНР
року

приміщення ТВБВ Хо 45450000-6
10015/0594, м. Одеса,
вул. Корольова, 76/1

шенню ет
ХК

ОМАД НИЙ

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.

Голова комітету
з конкурсних торгів Древницький Д.

ГУзн
ідент ифіх аційний

0932860йнЖе
В. о. секретаря
комітету з конкурсних торгів Георгієв О.В.



Річний план закупівель
філії - Одеського обласного управління

акціонерного товариства

на 2020 рік
(нова редакція)

«Державний ощадний банк України»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ- 09328601

Розпоча
Орієнт тоКод риє
овний процедупредмет ПРИРО Відповідальна ру (датаб Очікувана к опублік

закупів - Процедур особа за
Предмет закупівлі|лі згідно РЗИРЧО Нр

а он проведення ПОРИ Примітка
Е предмета ; і ення оголоше

розділу - закупівлі процедуризакупівлі процед зо ння про5 закупівлі
ення ури проведер закупі ння

У влі закупів
лі)

1 2 3 4 5. 6 7 8

Голова комісії з Договір
Відкриті конкуроннх Орів укладено із
торги з 2. ПРОВІДНИЙ тов

б во 785 000.00 грн. - інженер відділу еко.Дрібне канцелярське дк своя використан- Квітень
будівництва, «Український

лад; ірАМ 22015 З і

опрти Рпрсномзамник ОВО стіо|онко|БМР ре 00 коп.) з.
року будівель та г Щ

них засобів 14.05.2020 на
; господарського(аукціон) обслуговування СумуиТКАЧЕНКО ГО. ДО 90р.

Голова комісіїз
Відкриті конкурсних торгів

- торги з зо Превіний
Дрібне канцелярське ДК р овоовррк. використан -|Серпень

рримприладдя (папір А 4, 80 021:2015 за миши ням електрон 2020 УсМЕницивне

ум». 500 Р ) 30197000-6 тридцятьп ять тисяч
З оч експлуатаціїБВ ЛЕОКУЦИВ

гривень 00 коп.) :

року будівель таних засобів
: господарського(аукціон) заобслуговування

Ткаченко І.О.
Голова комісії з

вайни конкурснихторгів
торги з з Провідний

Дрібне канцелярське ДК
26 000,00 рН використан - Липень циженер ВУДДІІЮ

у
(двадцять шість будівництва,

приладдя (сургуч) 021:2015 ням електрон 2020 бе- тисяч гривень 00 експлуатації30197000-6 а року .

коп.) - будівель та
них засобів

бив господарського
(ау обслуговування

Ткаченко І.О.
Голова комісії з

ній конкурснихторгів
Дрібне канцелярське торгиз ніприладдя (скоби, ДК 20 000.00 грн. використан -|Червень будівництва

скріпки, степлери, 021:2015 (двадцять тисяч ням електрон 2020
-

и
і б і 30197000-6 гривень 00 коп.) - року екоплуатації
діркопробивачі, . - будівель тааністамери) НИХ зов господарського(аукціон) -обслуговування

Ткаченко І.О.
Голова комісії з

конкурснихторгів
- провідний Укладено

Відкриті інженер відділу зді з ФОП
торги з будівництва, м озюков

азаоі ДК 25 000.00 грн. використан -|Березень експлуатації 24.03.2020 Денис
дрібна ної 021:2015||(двадцять п'ять тисяч|ням електрон 2020 будівель та Сергійович від
приладдя (сургучниц; 30197000-6 гривень 00 коп.) 5 року господарського 16.04.2020 р.

них засобів обслуговування Хе 0304-2020
(аукціон) Ткаченко І.О. на суму

23. 200,00



Голова комісії з

конкурснихторгів
Укладено

договір із ТОВ
РННРрИ -- провідний «Виробничо-

495 000,00 грн. торги з - п с
Паперове канцелярське інженер відділу комерційнео дк (чотириста використан -|Березень - з

приладдя та інші -
5 , 5

булівництва, підприємство

іііаерові вироби (палі
021:2015 дев'яносто п'ять ням'електрон 2020 дач 17.03.2020 «ВСЕСВІТ»

пе ра й ко обі) Р тревіарижень 00 - року б а та від 07.05.2020ко У «то вм ського ж о1/05-2020

чмиом обслуговування на суму
Ткаченко І.О. 474 660.00.

Голова комісіїз
- - конкурсних торгів

і ЗР - провідний
495 000,00 грн. торги з - фо

«Паперове канцелярське інженер відділу

ий чайної ДК (чотириста використан -|Вересень бзіннананай.ой - ой сіні 021:2015 дев'яносто п'ять ням електрон 2020 а ен
за бі ка обі) 30199000-0 тисяч гривень 00 - року б -о брфор ойжеод коп.) них засобів рочвукаіою обслуговування

Ткаченко І.О.

Голова комісії з
з ; конкурснихторгів

Відириті - провідний
Паперове канцелярське торги з і езкочніалілі

приладдя та інші дк 149 000,00 грн. (сто використан -|Вересень б свнбкнам
паперові вироби (папір 021:2015 сорок дев'ять тисяч ням електрон 2020 зо зтації

рулонний з перфорацією|30199000-0 гривень 00 коп.) - року б аа Ва
21051) них засобів

- леавувльоротх
спукажою |

обслуговування
Ткаченко 1.О.

Голова комісії з Укладено

Ві з конкурснихторгів договір з ФОП
кре - провідний Хитрий

Паперове канцелярське з торги з ЗЕ пзрив 108 000.00 грн. (сто інженер відділу Кирило
МИРНЕосо ДК вісім тисяч гривень нирораолні-рзерюоснв будівництва Володимирови
паперові вироби 021:2015 тр ням електрон 2020 р щ 11.03.2020 подимир

коле 00 коп.) експлуатації ч від
(бандерольні стрічки, 30199000-0 -

- року будівель та 23.04 2020р
ях звареної б хеоре господарського Мо1704/20-БКН

У КД

обслуговування на суму
Ткаченко І.О. 106 590.00

Голова комісії з

Відкриті Панір Укладено

торги з - оз договірз ТОВ

ннні ДК 13 000.00 грн. використан -|Березень Зм «ТЕХНОЮГ»
рицадля 021:2015 (тринадцять тисяч||ням електрон|2020 удіаннхува» 11.03.2020|13.04.2020 р.

паперові вироби (папір експлуатації

для фліпчарту)
30199000-0 гривень 00 коп.) - року ване Мо 05-04/2020

РР них засобів оо КО на суму:
(аукціон) ній 920640

Ткаченко І.О.

Голова комісіїз
5 - конкурснихторгів Укладено

Відкриті - провідний договір з ФОП

Паперове канцелярське 33 500.00 грн. ТОР інженер відділу аналазо. ДК -|використан-|Березень оди Олена
приладдя та інші

5
(тридцять три тисячі будівництва, :

З 021:2015 5 ням електрон 2020 з 17.03.2020|Олександрівна
паперові вироби (картон п'ятсот гривень 00 експлуатації

фармату АФ)
30199000-0

код.)
- року реженленния;

16.04.2020 р.
и них засобів й: м» 0204-2020

. господарського(аукціон) обслуговування
на суму28

Ткаченко І.О. дн
Голова комісії з

; ; конкурснихторгів
ПОРИ - провідний

Паперове канцелярське ДК
33 500.00 грн. зо

з
она - й інженер відділу

приладдя та інші 0212015 (тридцятьтри тисячі ни б а 2020 будівництва,
паперові вироби (картон 30 99000-0 п'ятсот гривень 00

В

Жер

року
експлуатації

риму ЛО Ру них засобів
й буднюле -

укаіон) господарського
обслуговування
Ткаченко І.О.



Голова комісії з

біжіної конкурснихторгів Укладено

торгиз - провідний договір з ТОВ

зкрнрні дк 38 000.00 грн. використан -|Березень Воодер возризадця - 021:2015 (тридцятьвісім тисяч|ням електрон 2020 Уд
х

ува 17.03.2020
паперові вироби експлуатації 16.04.2020 р.

; 30199000-0 гривень 00 коп.) - року го(конверти поштові) нах забосів будівель та М» 02/04-2020

спаікай господарського на суму 34
є обслуговування 560,00

Ткаченко І.О.

- и Голова комісії зВідкриті
-

;

човфі З конкурснихторгів
Підсвічувані вказівники 1 36 000.00 -заступник

вивіски (вивіска. як (тридцять шість векорнетанія Нернонь начальника відділу: 021:2015 риаЦЯ ням електрон|2020 вника відді
консоль) для ТВБВ Ме тисяч гривень 00 організації робіт

- 31523000-8 - року - -10015/0457 коп.)
них офобів регіональної

(аукціон) мережі Сидорчук

70 000.00
Підсвічувані вказівники 1 (сімдесят тисяч Відкриті Голова комісіїз

вивіски (вивіска, гривень 00 коп.) торги з конкурсних торгів
консоль) ДК Лот 1- 40. 000.00 використан -|Серпень -заступник

Лот І: для ТВБВ 021:2015 (сорок тисяч гривень|ням електрон 2020 начальника відділу
2510015/0609; 31523000-8 00 коп.); - року організації робіт

Лот 2: для ТВБВ Лот 2- 30 000.00 них засобів регіональної
510015/0561: (тридцять тисяч (аукціон) мережі Сидорчук

гривень 00 коп.)

: .

Голова комісії з Укладеноя конкурснихторгів договір з ТОВ
Підсвічувані вказівники і дк

91 140.00 зена сірих -заступник «ВАШІМІДЖ»
вивіски (вивіска, 0212015 (дев'яносто одна Р ре ж Ра НОДРЕБАНЬ ВОДЛАРУ. від

консоль) для ТВБВ Хе 3 523000-8 тисяча сто сорок З р
ої і робіт 27.03.2020 06.05.2020р.

10015/0365 -
гривень 00 коп.) ;

рок регіоницьної 306.05/2020
них засобів мережі Сидорчук на сумучук т. с. 39 984.00

- :

Голова комісіїз
Відкриті конкурснихторгів

Підевічувані вказівники і ДК
101 700,00 за с"реадааах заступник.

вивіски (вивіска,
й

(сто одна тисяча Р р нараленика видану:
: 021:2015 о

- ням електрон 2020 організації робітконсоль, пілон) для 31523000-8 сімсот гривень 00
5 ок й -

ТВБВ Ме 1015/0456||7" коп.) РОКУ регіональної
них засобів мережі Сидорчук

(аукціон) тєЄ

Голова комісії зяідифині конкурснихторгів

об -заступник
Підсвічувані вказівники і 85 200.00 р начальника відділу

і і ДК (вісімдесят п'ять викорноцан-е Лисвнь
організації робітРРНРРОРАА РИРОРА, 021:2015 моя ням електрон 2020 реераці рою

консоль, пілон) для 31523000-8|П'сяч авісті гривень
В З регіональної

ТВБВ Ме 10015/0339 - 00 коп.) ;
Рон мережі Сидорчук

них засобів тес(аукціон) ба

; 5

Голова комісіїз
Відкриті конкурснихторгівс - . торги з авонникСраличну КОАР ДК 108 000,00 використан-|Жовтень зоні лаєвивіски (вивіска,

і (2 дділу
021:2015 (сто вісім тисяч сто|ням електрон 2020 організації робіконсоль) для ТВБВ Хо

31523000-8 во резцемоє роде
19015/0391 - - гривень

00
коп.) З року регіональної

них засобів мережі Сидорчук
(аукціон) "С.

- . Голова комісії зВідкриті зз конкурсних торгів
Підсвічувані вказівники і ДК

88 500,00 еко МР -|Листопа -заступник
вивіски (вивіска, 0212015 (вісімдесят вісім ням б б д начальника відділу

консоль) для ТВБВ Ме 31523000-8 тисяч п'ятсот
З

кр 2020 організації робіт
10015/0542 гривень 00 коп.) року регіональної

них засобів
(аукціон)

мережі Сидорчук
ЕС



Голова комісії з

конкурснихторгів
Відкриті зе

Сидіння, стільціта торги з 4
Прелікюює

ні ви би і частини ДК
153 500,00 (сто використан- Серпень цекенеревниці ио рози п'ятдесят три тисячі Р будівництва,

до них (стільці на 021:2015 5 ням електрон 2020 є
олідатийо евомльяй ря|ЗОРНИИОСЇ. ЗЗО . оку ОРЕКОНЮ по ї коп.) нобій

вну будівель та
клієнтів)

- госполарського
(аукціон) -- обслуговування

Сахарова Н.М.
Голова комісії з

конкурснихторгів
86 795,40 (вісімдесят - провідний

синя знлація шість тисяч сімсот інженер відділу

г З З обі іб дев'яносто п'ять Відкриті будівництва,
умут сажа гривень 40 коп.): торги з експлуатації

дог фо і кроля дк Лоті1 - використан -|Червень будівель та

Я р звану 021:2015 73 495. 40(сімдесят ням електрон 2020 госполарськогоРа формату
39110000-6|три тисячі чотириста - року обслуговування

мату дев'яносто п'ять них засобів Сахарова Н.М.
Лот2 - пуфи для установ 4 -

;

новего формату
гривень 40 коп.); (аукціон)

Лот2 - 13 300.00 грн.
(тринадцять тисяч
триста гривень 00

коп.)
Голова комісії з

з : конкурснихторгів
Відкриті уреннркор

забіі -
з провідний

Сидіння, стільці та 51 360.00 (п'ятдесят 5 інженер відділу
супутні вироби і частини дк одна тисяча триста АРОК РР будівництваупу Р 021:2015 ге НИ ням електрон 2020 з Я

до них (дивани для 39110000-6 шістдесят гривень 00 | режу
експлуатації

"станов новог ма коп. - будівель тауста форми) )
них засобів

У.

зако господарського
обслуговування
Сахарова Н.М.

Голова комісії з
; ; конкурснихторгів

Відкриті урови р
Сидіння, стільці та торги з

2 ропио ; 705 237,60 (сімсот інженер відділу
супутні вироби і частини ДК 5 а використан -|Серпень -о ; п'ять тисяч двісті будівництва,
до них (стільці та крісла 021:2015 ; ням електрон 2020 я

тридцять сім гривень ,
експлуатації

для установ нового 39110000-6 - року я60 коп.) і
У будівель та

формату) них засобів
ж господарського(аукціон)

М обслуговування
Сахарова Н.М.

Голова комісії з
- ; конкурсних торгів

Відкриті ант р

с зюбіз - провідний
Сидіння, стільці та 54 200.00 грн. інженер відділу

: ; ДК х використан -|Серпень -

супутні вироби і частини . (п'ятдесят чотири будівництва,
а 021:2015 і ням електрон 2020 з

ло них (пуфи для установ тисячі двісті гривень 1
експлуатації

39110000-6 - року зара
нового формату) 00 коп.) :

7 будівель та
З них засобів

; господарського(аукціон) обслуговування
Сахарова Н.М.

Голова комісії з
Інші завершальні конкурсних торгів
будівельні роботи Відкриті - заступник

5 з ДСТУ Б. ака
(капітальний ремонт дал. 3 001 901,52 (три торги з зі начальника відділу

(реконструкція) власного кана мільйони одна використанн будівництва,
: 1:2013 ДК з

2020 У З
приміщення ТВБВ Хе 0212015 тисяча дев'ятсот ям б експлуатації

10015/0339, м. Білгород- 45450000 в|Одна гривня 52 коп.)|електронних Бе будівель та
Дністровський, вул. засобів господарського

Єврейська, 28 обслуговування
Здор О.Г.

щі :
Голова комісії з

нші завершальні з

зо ко конкурснихторгів
будівельні роботи знай(капітальний ремонт ДСТУБ. ово

5 2 500 000,0 (два начальника відділу
(реконструкція) власного Д.І11- РутСА Запит Серпень итприміщення ТВБВ Хо 1:2013 ДК ен язенкОб цінових 2020 раіа10015/0391, м. Балта 021:2015 а у

пропозицій року б ей за
(установа нового 45450000-6 » РЕ

формату)
господарського
обслуговування

Здор О.Г.

Інші завершальні Голова комісіїз
будівельні роботи конкурсних торгів
капітальний ремонт - заступник( ре ДСТУБ. 2 113 892,0 (два крик.

(реконструкція) ел начальника відділуД.І11- мільйони сто Запит Жовтень зеорендованого 1:2013 ДК инадцять тисяч цінових 2020 УУцІВнИноВЮ:

приміщення ТВБВ Хе -

я
хр

з «У експлуатації
021:2015 вісімсот дев'яносто пропозицій року -

10015/0542 о ; -
7 будівель та

45450000-6 дві гривні 00 коп.) -
(установа нового господарського

формату) обслуговування
Здор О.Г.



- -
Голова комісії зІнші завершальні дн : йфоні зоб конкурснихторгів Укладено

- о б - заступник договір з ТОВЗРо Р 585 600.00 (п'ятсот КовнЕ начальника відділу «КЕМП

ой м її з 12013 Кк вісімдесят п'ять Переговорна 2020 будівництва, 08.04.2020 «РАЇТОР»
(реконструкції) Д

знансо 0212015 тисяч шістсот процедура Ок експлуатації 16.04.2020р.
ОВ ндевані о - гривень 00 коп.) року будівель та Хо 16.04/2020

приміщення ТВБВ Хо 45450000-6
10015/0570. м аа господарського на суму

ріс Рішни й й 27 обслуговування 585 547,75
зо БП

ЕРМЕНЕ
ВЕ Здор О.Г.

Голова комісії зі : конкурснихторгів
нші завершальні  нінни ;

будівельні роботи баня і- лу рекоРРБАР: пея 147 461,48 (сто сорок зано будівництва, «Ерфольг
КОПАННИОАНЕ МОНУ об сім тисяч чотириста|Переговорна б експлуатації 2017»

(реконструкції) 1:2013 ДК ; 2020 епі 15.06.2020
збенлававого 021:2015 шістдесят одна процедура за будівель та 22.06.2020 р.

зара тВБВ м»||45450000-6 гривня 48 коп.) о господарського Хо22/06 на
міще м 5 і обслуговування сумупо би нтум. -

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.07

Голова комітету
з конкурсних торгів

В.о. секретаря
комітету з конкурсних торгів

Древницький Д. А.

Георгієв О.В.


