
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

предмет рами- ПОЧаТО|Відповідальнат Очікувана к
закупів з Процедур особа за

п г. і. зі вартість провед п і

редмет закупівлі ЛІ ЗГІДНО
предмета

а ення проведення римітка
озділу в. закупівлі процедурир - У

закупівлі
У

процед б-Пп ури
У

РОРЕчАВУ закупі
У влі

І 2 3 З З 6 7

Відкриті
торги з

Дрібне канцелярське ДК використан - Квітень

приладдя (папір А 4, 80 021:2015 - ням електрон 2020 - -
г/м?, 500 аркушів) 30197000-6 - року

них засобів
(аукціон)

Відкриті
торги з

Дрібне канцелярське ДК використан -|Серпеньприладдя (папір А 4, 80 021:2015 - ням електрон 2020 - -

г/м?, У00 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 - торги з

.приладдя (скоби, використан- ервень
скріпки, степлери, 021:2015 - ням електрон 2020 - -

діркопробивачі. 30197000-6 - року
антістеплери) них засобів

(аукціон)

Відкриті
торгиз

і ДК використан -|БерезеньДайбне кашщієлярсько 021:2015 : ням електрон 2020 - -
приладдя (сургучниці)|з0197000-6 З року

них засобів
(аукціон)



Паперове канцелярське

Відкриті
торгиз

еиполая тан ДК використан -|Березеньрихаломо ки
- 021:2015 ням електрон 2020

паперові вироби (папір 30199000-0 б рокуперфорований у коробі) ник зббобів
2

(аукціон)

Відкриті
торги з

Найерове канцеляревцо ДК використан -|ВересеньДОРА НЕО. | 021:2015 ням електрон||2020паперові вироби(папір 30199000-0 | фоперфорований у коробі) ник заообіВ
й

(аукціон)

Відкриті
Паперове канцелярське торгиз

приладдя та інші ДК використан -|Вересеньпаперові вироби (папі 021:2015 ням електрон 2020р р р
рулонний з перфорацією|30199000-0 - року

210 51) них засобів
(аукціон)

Відкриті
Паперове канцелярське торгиз

приладдя та інші дк використан -|Березеньпаперові вироби 021:2015 ням електрон 2020
(бандерольні стрічки, 30199000-0 - року
кільця, накладки) них засобів

(аукціон)

Відкриті

Паперове канцелярське хедуне

Вб -і ДК використан -|Березеньрипаддя
та - 021:2015 ням електрон 2020

паперові вироби (папір 30199000-0 і рокуяри реРОРТУ них засобів
-

(аукціон)

Відкриті

Паперове канцелярське Вбас б ча інод ДК використан -|Березеньуми
2 021:2015 ням електрон 2020

паперові вироби (картон 30199000-0 - рокуприм б них засобів
-

(аукціон)

Відкриті
- торгизперо кинлеляревще ДК використан - Липень

ренана ен 021:2015 ням електрон|2020паперові вироби (картон 30199000-0 3 рокуформату 4) них засобів
(аукціон)



Паперове канцелярське

Відкриті
торги з

в ДК використан -|Березеньрана М 021:2015 ням електрон|2020паперові виро
з 30199000-0 З року(конверти поштові фр зіовь

(аукціон)

Відкриті

Підсвічувані вказівники і дк Кк -|Червеньвивіски (вивіска, зо Р ню
ля ТВБВ М 021:2015 ням електронжузросс ОН . року
З них засобів

(аукціон)

Підсвічувані вказівникиі Відкриті
вивіски (вивіска, торгиз

консоль) ДК використан -|СерпеньЛот І: для ТВБВ 021:2015 ням електрон 2020
Ме10015/0609; 31523000-8 - року

Лот 2: для ТВБВ них засобів
М510015/0561; (аукціон)

Відкриті

Підсвічувані вказівники і ДК вітай -|Вересеньвивіски (вивіска, ау ТВБВ м 021:2015 ням електрон 2020ВУпен ЗіД24АКО - року
5 них засобів

(аукціон)

Відкриті

Підсвічувані вказівники і ДК з. о касівивіски (вивіска, :

р р
- у ТВБВ М 021:2015 ням електрон 2020Раноб||Збзобоч . року

: - них засобів
(аукціон)

Відкриті

Підсвічувані вказівникиі дк мо: -|ВересеньВенара зако 0212015 ням електрон||2020с нн 31523000-8 - рокуГВБВ М» 10015/0456 пиізносів
(аукціон)

Відкриті

Підсвічувані вказівники і ДК Рон б Пиеньо онерюи 021:2015 ням електрон 2020я 31523000-8 - рокуТВБВ М» 10015/0339 азнобів
(аукціон)

Відкриті

Підовічувані вказівники і ДК и о Затанівивіски (вивіска, 021:2015 ням електрон 2020

заноро з року
5 них засобів

(аукціон)

Відкриті

Підсвічувані вказівникиі чорти 5 Листопа-
віски (вивіска

ДК знковнеач дви И

З аконсоль) для ТВБВ Хе нь ням анувієзь 2020
10015/0542 ; рокуних засобів

(аукціон)



Відкриті
Сидіння, стільці та торги з

супутні виробиі частини дк використан -|Серпеньдо них (стільці на 021:2015 ням електрон 2020
коліщаткахта стільці для|39110000-6 - року

клієнтів) них засобів
(аукціон)

Сидіння, стільці та ві з
: 1 ідкриті

супутні вироби і частини зоріз
Лов зано крісла дк використан- Червень

021:2015 ням електрон 2020
для установ нового 39110000-6 ; року

формату, них засобів
Лот 2 - пуфи для установ .

(аукціон)
нового формату З

Відкриті

Сидіння, стільці та тораЗ
- ря дк використан -|СерпеньСУПУ МЕВИрои Рчнотиши 021:2015 ням електрон 2020

до них (дивани для 39110000-6 сі року
установ нового формату) Ні Х

(аукціон)

Відкриті
Сидіння, стільці та торгиз

супутні виробиі частини ДК використан -|Серпеньдо них (стільці та крісла 021:2015 ням електрон 2020

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

(аукціон)

Відкриті

Сидіння, стільці та ПОРНО

супутні виробиі частини Ж вирером-рСерлень
7

-
021:2015 ням електрон 2020

до них (пуфидля установ 39110000-6 ; бунового формату) икоібобів
(аукціон)

Інші завершальні
будівельні роботи Відкриті

ознандр а пе торгиз бен.
(реконструкція) власного ан використанн
приміщення ТВБВ Ме оте ям она

10015/0339, м. Білгород- 45450000-6 електронних рок

Дністровський, вул. о засобів
Єврейська, 28

Інші завершальні
будівельні роботи
(капітальний ремонт ДСТУБ.

(реконструкція) власного ДІЛ- Запит Серпень
приміщення ТВБВ Ме 1:2013 ДК цінових 2020
10015/0391, м. Балта 021:2015 пропозицій року
(установа нового 45450000-6

формату)

Інші завершальні
будівельні роботи
(капітальний ремонт ДСТУ Б

ек'оюавькі Д.І.1- Запит Жовтень

пріміщення ТВБВ М 1:2013 ДК цінових 2020

10015/0542
З

бреобон пропозицій року
545 З

(установа нового
формату)



Інші завершальні
будівельні роботи

(додаткові роботи по ДСТУ Б.

капітальному ремонту ДІЇ» парей З
Квітень

(реконструкції) 1:2013 ДК З приїкворна 2020 - З

орендованого 021:2015 ерАРеБУРЕ
року

приміщення ТВБВ Ме 45450000-6
10015/0570, м. Одеса,
вул. Рішельєвська, 27

Інші завершальні
будівельні роботи

(додаткові роботи по ДСТУ Б.

капітальному ремонт Д.1.1- -
Червень

(реконструкції)
й

2013 ДК - Заренюрня 2020
- -

орендованого 021:2015 процедура
року

приміщення ТВБВ Хе 45450000-6
0015/0594, м. Одеса.
вул. Корольова, 76/1

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгіввід 27.07,

Голова комітету
з конкурсних торгів ДревницькийД.А.

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


