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листопад

КОНТРАКТ 20-03/05
27.12.1 Апаратура електрична для
комутації чи захисту електричних кіл на
напругу більше ніж 1000 В

2281

34 109,60 (Тридцять чотири тисячi сто дев`ять гривень 60 копiйок, в т.ч. ПДВ 5684,93 грн.)

-

27.12.2 Апаратура електрична для
комутації чи захисту електричних кіл,
на напругу не більше ніж 1000 В

2281

877,32 (Вiсiмсот сiмдесят сiм гривень 32 копiйки, в т.ч. ПДВ - 146,22 грн.)

-

27.12.2 Апаратура електрична для
комутації чи захисту електричних кіл,
на напругу не більше ніж 1000 В

2281

61 806,36 (Шiстдесят одна тисяча вiсiмсот шiсть гривень 36 копiйок, в т.ч. ПДВ 10301,06 грн.)

-

2281

413,88 (Чотириста тринадцять гривень 88 копiйок, в т.ч. ПДВ - 68,98 грн.)

-

2281

306,66 (Триста шiсть гривень 66 копiйок, в т.ч. ПДВ - 51,11 грн.)

-

листопад
листопад

28.15.2 Вальниці/підшипники, зубчасті
колеса, зубчасті передачі, елементи
механічних передач, інші
28.15.2 Вальниці/підшипники, зубчасті
колеса, зубчасті передачі, елементи
механічних передач, інші
27.11.4 Трансформатори електричні

договір укладено до 19.04.14

листопад

договір укладено до 19.04.14р.

2281

8 000,00 (Вiсiм тисяч гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 1333,33 грн.)

-

20.11.1 Водень, аргон, інертні гази, азот і
кисень

2281

3 552,00 (Три тисячi п`ятсот п`ятдесят двi гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 592,00
грн.)

-

27.11.5 Елементи баластні до розрядних
ламп або трубок; перетворювачі
статичні; дроселі та котушки
індуктивності, інші

2281

13 260,00 (Тринадцять тисяч двiстi шiстдесят гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 2210,00 грн.)

-

листопад

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші

2281

36 000,00 (Тридцять шiсть тисяч гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 6000,00 грн.)

-

листопад

27.12.4 Частини електричної
розподільчої та керувальної апаратури

2281

72,00 (Сiмдесят двi гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 12,00 грн.)

-

листопад

25.94.1 Вироби кріпильні та
ґвинтонарізні

2281

30 240,00 (Тридцять тисяч двiстi сорок гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 5040,00
грн.)

-

листопад

24.20.4 Фітинги до труб чи трубок зі
сталі, не литі

2281

2 077,20 (Двi тисячi сiмдесят сiм гривень 20 копiйок, в т.ч. ПДВ - 346,20 грн.)

-

24.20.4 Фітинги до труб чи трубок зі
сталі, не литі

2281

59 872,00 (П`ятдесят дев`ять тисяч вiсiмсот сiмдесят двi гривнi 00 копiйок, в т.ч.
ПДВ - 9978,67 грн.)

-

2281

4 056,50 (Чотири тисячi п`ятдесят шiсть гривень 50 копiйок, в т.ч. ПДВ - 676,08
грн.)

-

25.72.1 Замки та завіси

2281

4 322,10 (Чотири тисячi триста двадцять двi гривнi 10 копiйок, в т.ч. ПДВ - 720,35
грн.)

-

27.33.1 Пристрої електромонтажні

2281

628,50 (Шiстсот двадцять вiсiм гривень 50 копiйок, в т.ч. ПДВ - 104,75 грн.)

-

25.72.1 Замки та завіси

договір укладено до 19.04.14р.

договір укладено до 19.04.14р.
листопад
договір укладено до 19.04.14р.
листопад
договір укладено до 19.04.14р.

2281

47 113,00 (Сорок сiм тисяч сто тринадцять гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 7852,17 грн.)

-

листопад

22.21.4 Пластини, листи, плівка, фольга
та стрічки з пластмас, інші

2281

1 875,74 (Одна тисяча вiсiмсот сiмдесят п`ять гривень 74 копiйки, в т.ч. ПДВ 312,62 грн.)

-

листопад

22.19.2 Ґума невулканізована та вироби
з неї; ґума вулканізована, крім твердої
ґуми, ґуми у формі ниток, кордів,
пластин, листів, стрічок, стрижнів і
профілів

2281

64 104,30 (Шiстдесят чотири тисячi сто чотири гривнi 30 копiйок, в т.ч. ПДВ 10684,05 грн.)

-

листопад

24.34.1 Дріт

2281

336,00 (Триста тридцять шiсть гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 56,00 грн.)

-

листопад

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та
пружини

2281

20 000,00 (Двадцять тисяч гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 3333,33 грн.)

-

листопад

20.30.1 Фарби та лаки на основі
полімерів

2281

16 033,32 (Шiстнадцять тисяч тридцять три гривнi 32 копiйки, в т.ч. ПДВ 2672,22 грн.)

-

23.43.1 ізолятори електричні керамічні;
арматура ізолювальна керамічна до
електричних машин, устатковання чи
приладдя

2281

523,80 (П`ятсот двадцять три гривнi 80 копiйок, в т.ч. ПДВ - 87,30 грн.)

-

листопад

23.43.1 ізолятори електричні керамічні;
арматура ізолювальна керамічна до
електричних машин, устатковання чи
приладдя

2281

43 170,00 (Сорок три тисячi сто сiмдесят гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 7,195
грн.)

-

листопад

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й
едектричні, інші

2281

25 273,31 (Двадцять п`ять тисяч двiстi сiмдесят три гривнi 31 копiйка, в т.ч. ПДВ 4212,22 грн.)

-

26.30.2 Апаратура електрична для
проводового телефонного чи
телеграфного зв'язку; відеофони

2281

59 310,52 (П`ятдесят дев`ять тисяч триста десять гривень 52 копiйки, в т.ч. ПДВ 9885,09 грн.)

-

27.12.1 Апаратура електрична для
комутації чи захисту електричних кіл на
напругу більше ніж 1000 В

2281

178,20 (Сто сiмдесят вiсiм гривень 20 копiйок, в т.ч. ПДВ - 29,70 грн.)

-

2281

235,20 (Двiстi тридцять п`ять гривень 20 копiйок, в т.ч. ПДВ - 39,20 грн.)

-

листопад

2281

2 144,45 (Двi тисячi сто сорок чотири гривнi 45 копiйок, в т.ч. ПДВ - 357,41 грн.)

-

листопад

2281

7 668,00 (Сiм тисяч шiстсот шiстдесят вiсiм гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 1278,00 грн.)

-

листопад

2281

27 852,00 (Двадцять сiм тисяч вiсiмсот п`ятдесят двi гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 4642,00 грн.)

-

листопад

27.33.1 Пристрої електромонтажні

20.14.7 Продукти хімічні органічні,
основні, різноманітні
32.91.1 Мітли та щітки для домашнього
прибирання
23.91.1 Вироби абразивні
23.91.1 Вироби абразивні
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договір укладено до 19.04.14р.

договір укладено до 20.04.14г.
листопад

договір укладено до 19.04.14р.

13.20.3 Тканини (крім спеціальних
полотен) із хімічних монониток і
штапельних волокон

2281

1 154,40 (Одна тисяча сто п`ятдесят чотири гривнi 40 копiйок, в т.ч. ПДВ - 192,40
грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

13.91.1 Тканини трикотажні
машинного або ручного в'язання

2281

2 354,69 (Двi тисячi триста п`ятдесят чотири гривнi 69 копiйок, в т.ч. ПДВ - 392,45
грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

27.40.1 Лампи розжарювання та
газорозрядні електричні; лампи дугові

2281

13 676,16 (Тринадцять тисяч шiстсот сiмдесят шiсть гривень 16 копiйок, в т.ч.
ПДВ - 2279,36 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

27.40.1 Лампи розжарювання та
газорозрядні електричні; лампи дугові
20.59.4 Засоби змащувальні; присадки;
речовини антифризні готові
20.59.4 Засоби змащувальні; присадки;
речовини антифризні готові

2281
2281
2281

94 164,92 (Дев`яносто чотири тисячi сто шiстдесят чотири гривнi 92 копiйки, в
т.ч. ПДВ - 15694,15 грн.)
19 803,40 (Дев`ятнадцять тисяч вiсiмсот три гривнi 40 копiйок, в т.ч. ПДВ 3300,57 грн.)
47 676,00 (Сорок сiм тисяч шiстсот сiмдесят шiсть гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 7946,00 грн.)

-

листопад
договір укладено до 19.04.14р.

-

листопад

13.20.2 Тканини бавовняні

2281

2 215,20 (Двi тисячi двiстi п`ятнадцять гривень 20 копiйок, в т.ч. ПДВ - 369,20
грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

13.20.4 Тканини ворсові, махрові
тканини на рушники та інше спеціальне
полотно

2281

1 080,00 (Одна тисяча вiсiмдесят гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 180,00 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

22.19.6 Предмети одягу та аксесуари
одягу з вулканізованої ґуми (крім
виготовлених з твердої ґуми)

2281

3 641,70 (Три тисячi шiстсот сорок одна гривня 70 копiйок, в т.ч. ПДВ - 606,70
грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

27.90.1 Устатковання електричне, інше,
та його частини

2281

99,24 (Дев`яносто дев`ять гривень 24 копiйки, в т.ч. ПДВ - 16,54 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

-

договір укладено до 19.04.14р.

-

Договір укладено до19.04.14

24.43.1 Свинець, цинк і олово
необроблені
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і.
у.
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і.
у.

2281
2281
2281

1 263,18 (Одна тисяча двiстi шiстдесят три гривнi 18 копiйок, в т.ч. ПДВ - 210,53
грн.)
5 688,00 (П`ять тисяч шiстсот вiсiмдесят вiсiм гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 948,00 грн.)
3 988,98 (Три тисячi дев`ятсот вiсiмдесят вiсiм гривень 98 копiйок, в т.ч. ПДВ 664,83 грн.)
1 462,50 (Одна тисяча чотириста шiстдесят двi гривнi 50 копiйок, в т.ч. ПДВ 243,75 грн.)

-

листопад

-

листопад
листопад

23.11.1 Скло листове

2281

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні

2281

3 914,40 (Три тисячi дев`ятсот чотирнадцять гривень 40 копiйок, в т.ч. ПДВ 652,40 грн.)

-

24.45.3 Метали кольорові інші та вироби
з них, металокераміка, зола й залишки, з
умістом металів або сполук металів

2281

3 859,80 (Три тисячi вiсiмсот п`ятдесят дев`ять гривень 80 копiйок, в т.ч. ПДВ 643,30 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

20.52.1 Клеї

2281

950,35 (Дев`ятсот п`ятдесят гривень 35 копiйок, в т.ч. ПДВ - 158,39 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

14.19.13 Одяг, дитячий, спортивні
костюми та інший одяг, аксесуари та
деталі одягу, трикотажні

2281

15 916,92 (П`ятнадцять тисяч дев`ятсот шiстнадцять гривень 92 копiйки, в т.ч.
ПДВ - 2652,82 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві,
інші, н. в. і. у.

2281

5 055,72 (П`ять тисяч п`ятдесят п`ять гривень 72 копiйки, в т.ч. ПДВ - 842,62 грн.)

-

27.33.1 Пристрої електромонтажні

2281

1 303,25 (Одна тисяча триста три гривнi 25 копiйок, в т.ч. ПДВ - 217,21 грн.)

-

25.73.4 Деталі змінні до ручних
інструментів з механічним
урухомлювачем/приводом чи без нього,
або до верстатів

2281

1 656,00 (Одна тисяча шiстсот п`ятдесят шiсть гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 276,00 грн.)

-

листопад

27.40.3 Лампи та світильники, інші

2281

8 349,12 (Вiсiм тисяч триста сорок дев`ять гривень 12 копiйок, в т.ч. ПДВ - 1391,52
грн.)

-

листопад

27.40.2 Лампи та світильники

2281

156,00 (Сто п`ятдесят шiсть гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 26,00 грн.)

-

27.40.2 Лампи та світильники

2281

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші

2281

27.40.4 Частини ламп і освітлювального
устатковання
27.40.4 Частини ламп і освітлювального
устатковання

2281

8 853,60 (Вiсiм тисяч вiсiмсот п`ятдесят три гривнi 60 копiйок, в т.ч. ПДВ - 1475,60
грн.)
1 369,60 (Одна тисяча триста шiстдесят дев`ять гривень 60 копiйок, в т.ч. ПДВ 228,27 грн.)
1 897,80 (Одна тисяча вiсiмсот дев`яносто сiм гривень 80 копiйок, в т.ч. ПДВ 316,30 грн.)

-

листопад
договір укладено до 19.04.14р.

договір укладено до 19.04.14р.
листопад
договір укладено до 19.04.14р.

-

договір укладено до 19.04.14р.

-

2281

23 000,00 (Двадцять три тисячi гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 3833,33 грн.)

-

листопад

24.32.1 Прокат плаский
холодноволочильний зі сталі, без
покриву, завширшки менше ніж 600 мм

2281

6 361,44 (Шiсть тисяч триста шiстдесят одна гривня 44 копiйки, в т.ч. ПДВ 1060,24 грн.)

-

листопад

24.31.3 Бруски та суцільні профілі
холодноволочильні, з нержавкої сталі

2281

1 819,52 (Одна тисяча вiсiмсот дев`ятнадцять гривень 52 копiйки, в т.ч. ПДВ 303,25 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

24.20.3 Труби та трубки зовнішнього
діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі,
інші

2281

4 435,00 (Чотири тисячi чотириста тридцять п`ять гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 739,17 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

24.10.6 Бруски та прутки гарячого
оброблення, із сталі

2281

6 617,42 (Шiсть тисяч шiстсот сiмнадцять гривень 42 копiйки, в т.ч. ПДВ - 1102,90
грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без
подальшого обробляння, крім гарячого
прокатування

2281

2 106,17 (Двi тисячi сто шiсть гривень 17 копiйок, в т.ч. ПДВ - 351,03 грн.)

-

24.20.1 Труби, трубки, порожнисті
профілі, безшовні, зі сталі

2281

17 280,61 (Сiмнадцять тисяч двiстi вiсiмдесят гривень 61 копiйка, в т.ч. ПДВ 2880,10 грн.)

-

24.20.1 Труби, трубки, порожнисті
профілі, безшовні, зі сталі

2281

08.12.1 Гравій та пісок

2281

24.42.2 Напівфабрикати з алюмінію та
алюмінієвих сплавів
24.42.2 Напівфабрикати з алюмінію та
алюмінієвих сплавів
26.30.4 Антени та антенні відбивачі будьякого типу й частини до них; частини
радіо- та телепередавальної апаратури
та телевізійних камер
24.51.3 Фітинги до труб і трубок з
ливарного чавуну
27.20.2 Акумулятори електричні та
частини до них

47 742,00 (Сорок сiм тисяч сiмсот сорок двi гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 7957,00
грн.)
25 968,00 (Двадцять п`ять тисяч дев`ятсот шiстдесят вiсiм гривень 00 копiйок, в
т.ч. ПДВ - 4328,00 грн.)

листопад
договір укладено до 19.04.14р.

-

листопад

-

листопад

2281

910,20 (Дев`ятсот десять гривень 20 копiйок, в т.ч. ПДВ - 151,70 грн.)

-

2281

2 418,24 (Двi тисячi чотириста вiсiмнадцять гривень 24 копiйки, в т.ч. ПДВ 403,04 грн.)

-

2281

3 767,16 (Три тисячi сiмсот шiстдесят сiм гривень 16 копiйок, в т.ч. ПДВ - 627,86
грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

-

договір укладено до 19.04.14р.

-

договір укладено до 19.04.14р.
договір укладено до 19.04.14р.

2281
2281

2 251,20 (Двi тисячi двiстi п`ятдесят одна гривня 20 копiйок, в т.ч. ПДВ - 375,20
грн.)
11 272,44 (Одинадцять тисяч двiстi сiмдесят двi гривнi 44 копiйки, в т.ч. ПДВ 1878,74 грн.)

26.30.6 Частини приладів охоронної та
пожежної сигналізації й подібної
апаратури

2281

933,60 (Дев`ятсот тридцять три гривнi 60 копiйок, в т.ч. ПДВ - 155,60 грн.)

-

26.30.6 Частини приладів охоронної та
пожежної сигналізації й подібної
апаратури

2281

36 647,88 (Тридцять шiсть тисяч шiстсот сорок сiм гривень 88 копiйок, в т.ч. ПДВ 6107,98 грн.)

-
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договір укладено до 19.04.14р.
листопад

листопад

РОБОТИ та ПОСЛУГИ по
контракту 20-03/05
2 517 984,00 (Два мiльйони п`ятсот сiмнадцять тисяч дев`ятсот вiсiмдесят чотири
гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 419664,00 грн.)
368 202,00 (Триста шiстдесят вiсiм тисяч двiстi двi гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 61367,00 грн.)

84.25.1 Послуги пожежних служб

2281

74.90.2 Послуги професійні, технічні та
комерційні, інші, н. в. і. у.

2281

Протипожежне утримання территорії на
об'єктах зберігання, утилізації і охорони

2281

360 300,00 (Триста шiстдесят тисяч триста гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 5684,93 грн.)

-

договір укдадено до 19.04.14

Експлуатаційне утримання
технологічних автодоріг і площадок на
території об'єктів зберігання і
утилізації

2281

593 880,00 (П`ятсот дев`яносто три тисячi вiсiмсот вiсiмдесят гривень 00 копiйок,
в т.ч. ПДВ - 98980,00 грн.)

-

договір укдадено до 19.04.14

Поточний ремонт будівельних
конструкцій будівель та споруджень
полігону, обвалувань сховищ СКД

2281

33 840,00 (Тридцять три тисячi вiсiмсот сорок гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 5640,00 грн.)

-

договір укдадено до 19.04.14

2281

29 453,02 (Двадцять дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят три гривнi 02 копiйки, в
т.ч. ПДВ - 4908,84 грн.)

-

листопад

2281

29 959,03 (Двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят дев`ять гривень 03
копiйки, в т.ч. ПДВ - 4993,17 грн.)

-

листопад

2281

28 752,65 (Двадцять вiсiм тисяч сiмсот п`ятдесят двi гривнi 65 копiйок, в т.ч. ПДВ 4792,11 грн.)

-

листопад

20.16.5 Пластмаси, інші, у первинних
формах; смоли іонообмінні

3122

58 800,00 (П`ятдесят вiсiм тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 9800,00
грн.)

-

листопад

27.11.5 Елементи баластні до розрядних
ламп або трубок; перетворювачі
статичні; дроселі та котушки
індуктивності, інші

3122

3 452,04 (Три тисячi чотириста п`ятдесят двi гривнi 04 копiйки, в т.ч. ПДВ - 575,34
грн.)

-

листопад

25.72.1 Замки та завіси

3122

4 478,46 (Чотири тисячi чотириста сiмдесят вiсiм гривень 46 копiйок, в т.ч. ПДВ 746,41 грн.)

-

листопад

26.30.2 Апаратура електрична для
проводового телефонного чи
телеграфного зв'язку; відеофони

3122

365,28 (Триста шiстдесят п`ять гривень 28 копiйок, в т.ч. ПДВ - 60,88 грн.)

-

листопад

24.45.3 Метали кольорові інші та вироби
з них, металокераміка, зола й залишки, з
умістом металів або сполук металів

3122

1 568,70 (Одна тисяча п`ятсот шiстдесят вiсiм гривень 70 копiйок, в т.ч. ПДВ 261,45 грн.)

-

листопад

20.16.2 Полімери стиролу, у первинних
формах

3122

850,98 (Вiсiмсот п`ятдесят гривень 98 копiйок, в т.ч. ПДВ - 141,83 грн.)

-

листопад

20.52.1 Клеї

3122

652,80 (Шiстсот п`ятдесят двi гривнi 80 копiйок, в т.ч. ПДВ - 108,80 грн.)

-

листопад

20.52.1 Клеї

3122

432,00 (Чотириста тридцять двi гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 72,00 грн.)

-

листопад

25.94.1 Вироби кріпильні та
ґвинтонарізні

3122

5 386,30 (П`ять тисяч триста вiсiмдесят шiсть гривень 30 копiйок, в т.ч. ПДВ 897,72 грн.)

-

26.30.4 Антени та антенні відбивачі будьякого типу й частини до них; частини
радіо- та телепередавальної апаратури
та телевізійних камер

3122

746,94 (Сiмсот сорок шiсть гривень 94 копiйки, в т.ч. ПДВ - 124,49 грн.)

-

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та
пружини

3122

68 673,96 (Шiстдесят вiсiм тисяч шiстсот сiмдесят три гривнi 96 копiйок, в т.ч.
ПДВ - 11445,66 грн.)

-

26.11.2 Діоди та транзистори

3122

3,60 (Три гривнi 60 копiйок, в т.ч. ПДВ - 0,60 грн.)

-

листопад

27.33.1 Пристрої електромонтажні

3122

800,82 (Вiсiмсот гривень 82 копiйки, в т.ч. ПДВ - 133,47 грн.)

-

листопад

49.41.1 Перевезення вантажів дорожніми
транспортними засобами

3122

4 801,60 (Чотири тисячi вiсiмсот одна гривня 60 копiйок, в т.ч. ПДВ - 800,27 грн.)

-

листопад

27.12.4 Частини електричної
розподільчої та керувальної апаратури

3122

95 000,00 (Дев`яносто п`ять тисяч гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 15833,33 грн.)

-

листопад

25.99.2 Вироби з недорогоцінних
металів, інші

3122

60 946,34 (Шiстдесят тисяч дев`ятсот сорок шiсть гривень 34 копiйки, в т.ч. ПДВ 10157,72 грн.)

-

листопад

27.20.2 Акумулятори електричні та
частини до них

3122

7 181,95 (Сiм тисяч сто вiсiмдесят одна гривня 95 копiйок, в т.ч. ПДВ - 1196,99
грн.)

-

листопад

26.40.4 Мікрофони, гучномовці,
апаратура приймальна для
радіотелефонного та радіотелеграфного
зв'язку

3122

15 802,80 (П`ятнадцять тисяч вiсiмсот двi гривнi 80 копiйок, в т.ч. ПДВ - 2633,80
грн.)

-

листопад

27.90.1 Устатковання електричне, інше,
та його частини

3122

38 723,27 (Тридцять вiсiм тисяч сiмсот двадцять три гривнi 27 копiйок, в т.ч. ПДВ
- 6453,88 грн.)

-

листопад

27.90.2 Панелі індикаторні з пристроями
на рідинних кристалах або зі
світлодіодами; апаратура електрична
звукової чи візуальної сигналізації

3122

10 084,80 (Десять тисяч вiсiмдесят чотири гривнi 80 копiйок, в т.ч. ПДВ - 1680,80
грн.)

-

листопад

23.91.1 Вироби абразивні

3122

217,26 (Двiстi сiмнадцять гривень 26 копiйок, в т.ч. ПДВ - 36,21 грн.)

-

24.20.3 Труби та трубки зовнішнього
діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі,
інші

3122

59 931,53 (П`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот тридцять одна гривня 53 копiйки, в
т.ч. ПДВ - 9988,59 грн.)

-

листопад

25.11.2 Вироби конструкційні металеві
та їхні частини

3122

9 358,63 (Дев`ять тисяч триста п`ятдесят вiсiм гривень 63 копiйки, в т.ч. ПДВ 1559,77 грн.)

-

листопад

Планово-попереджувальний ремонт
будівель і засобів протипожежного
призначення сховищ і будівель
перегрузу СКС, вхідного контролю,
вилучення зразків ТРП з СКД і
технічного обслуговування СКД-516/2,
поточний ремонт протипожежної
системи подачі води на пожежозахисні
полоси
Планово-попереджувальний ремонт
споруд і засобів протипожежного
призначення об'єкта утилізації ТРП,
поточний ремонт протипожежної
системи подачі води на пожежозахисні
полоси
Роботи на об'єкті утилізації ТРП.
Планово-попереджувальний ремонт і
експлуатація будівлі 5ДПСЧ та її
систем. Поточний ремонт будівлі 558/3
(5ДПСЧ)

договір укдадено до 19.04.14

-

листопад

таємно

код 3122
ТОВАР
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договір укладено до 19.04.14р.

договір укладено до 19.04.14р.

договір укладено до 19.04.14р.

листопад

договір укладено до 19.04.14р.

договір укладено до 19.04.14р.

24.10.7 Профілі незамкнуті, шпунтові
палі та конструктивні елементи
залізничних і трамвайних колій, з"
сталі, гарячого обробляння
24.33.1 Профілі незамкнуті
холодносформовані чи оброблені в
холодному стані
24.51.3 Фітинги до труб і трубок з
ливарного чавуну

3122

26 769,67 (Двадцять шiсть тисяч сiмсот шiстдесят дев`ять гривень 67 копiйок, в
т.ч. ПДВ - 4461,61 грн.)

-

листопад

3122

18 079,20 (Вiсiмнадцять тисяч сiмдесят дев`ять гривень 20 копiйок, в т.ч. ПДВ 3013,20 грн.)

-

листопад

3122

98 000,00 (Дев`яносто вiсiм тисяч гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 16333,33 грн.)

-

листопад

13.96.16 Пряжа металізована чи пряжа
скомбінована з металом; тканини з
металевих ниток і тканини з
металізованої пряжі; нитки ґумові та
корд, з текстильним покривом і
продукція текстильна та готові вироби
технічної призначеності

3122

7 974,00 (Сiм тисяч дев`ятсот сiмдесят чотири гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 1329,00 грн.)

-

листопад

24.32.1 Прокат плаский
холодноволочильний зі сталі, без
покриву, завширшки менше ніж 600 мм

3122

820,80 (Вiсiмсот двадцять гривень 80 копiйок, в т.ч. ПДВ - 136,80 грн.)

-

листопад

24.10.6 Бруски та прутки гарячого
оброблення, із сталі

3122

70 000,00 (Сiмдесят тисяч гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 11666,,61 грн.)

-

листопад

-

листопад

-

листопад

листопад

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні
24.33.2 Листи ребристі з нелегованої
сталі
24.10.5 Прокат плаский із сталі,
плакований, з гальванічним або іншим
покривом і прокат плаский зі
швидкорізальної сталі та кремнієвої
електротехнічної сталі
27.90.3 Устатковання для паяння
м'якими та твердими припоями чи
зварювання, машини й апарати для
поверхневого термообробляння та
гарячого напилення, електричні

3122
3122

13 522,50 (Тринадцять тисяч п`ятсот двадцять двi гривнi 50 копiйок, в т.ч. ПДВ 2253,75 грн.)
10 584,00 (Десять тисяч п`ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 1764,00 грн.)

3122

1 834,00 (Одна тисяча вiсiмсот тридцять чотири гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 305,66 грн.)

-

3122

300,00 (Триста гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 50,00 грн.)

-

27.12.3 Пульти, панелі та інші основи

3122

56 000,00 (П`ятдесят шiсть тисяч гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 9333,33 грн.)

-

листопад

26.30.5 Прилади охоронної та пожежної
сигналізації й подібна апаратура

3122

16 858,96 (Шiстнадцять тисяч вiсiмсот п`ятдесят вiсiм гривень 96 копiйок, в т.ч.
ПДВ - 2809,83 грн.)

-

листопад

24.42.2 Напівфабрикати з алюмінію та
алюмінієвих сплавів

3122

8 775,60 (Вiсiм тисяч сiмсот сiмдесят п`ять гривень 60 копiйок, в т.ч. ПДВ 1462,60 грн.)

-

листопад

28.14.1 Крани, вентилі, клапани та
подібні вироби до труб, котлів,
резервуарів, цистерн і подібних виробів

3122

47 000,00 (Сорок сiм тисяч гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 7833,33 грн.)

-

листопад

28.99.3 Машини й устатковання
спеціальної призначеності, н. в. і. у.

3122

45 640,50 (Сорок п`ять тисяч шiстсот сорок гривень 50 копiйок, в т.ч. ПДВ 7606,75 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

28.99.5 Частини машин і апаратів,
призначених для виробництва
напівпровідникових зливків або
пластин, напівпровідникових приладів,
електронних інтегрованих схем і
пласких дисплеїв; частини інших машин
і устатковання спеціальної
призначеності

3122

37 651,20 (Тридцять сiм тисяч шiстсот п`ятдесят одна гривня 20 копiйок, в т.ч.
ПДВ - 6275,20 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

24.44.2 Напівфабрикати з міді та мідних
сплавів

3122

1 704,00 (Одна тисяча сiмсот чотири гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 284,00 грн.)

-

листопад

28.13.1 Помпи для рідин; підіймачі рідин

3122

51 207,00 (П`ятдесят одна тисяча двiстi сiм гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 8534,50 грн.)

-

листопад

24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без
подальшого обробляння, крім гарячого
прокатування

3122

9 253,00 (Дев`ять тисяч двiстi п`ятдесят три гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 1542,17
грн.)

-

листопад

24.45.2 Напівфабрикати з нікелю чи
нікелевих сплавів

3122

5 918,40 (П`ять тисяч дев`ятсот вiсiмнадцять гривень 40 копiйок, в т.ч. ПДВ 986,40 грн.)

-

листопад

27.51.2 Прилади електричні побутові,
інші, н. в. і. у.

3122

7 154,00 (Сiм тисяч сто п`ятдесят чотири гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 1192,33
грн.)

-

листопад

22.19.3 Труби, трубки та шланги з
вулканізованої ґуми (крім виготовлених
з твердої ґуми)

3122

298,80 (Двiстi дев`яносто вiсiм гривень 80 копiйок, в т.ч. ПДВ - 49,80 грн.)

-

листопад

24.52.3 Фітинги до труб і трубок, з литої
сталі

3122

99 000,00 (Дев`яносто дев`ять тисяч гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 16500,00 грн.)

-

листопад

26.51.6 Інструменти та прилади
вимірювальні, контрольні та
випробовувальні, інші

3122

1 177,85 (Одна тисяча сто сiмдесят сiм гривень 85 копiйок, в т.ч. ПДВ - 196,31 грн.)

-

листопад

23.19.2 Скло технічне та інше скло

3122

4 716,00 (Чотири тисячi сiмсот шiстнадцять гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 786,00 грн.)

-

листопад

13.94.1 Мотузки, канати, шпагат і
сіткове полотно, крім відходів

3122

5 576,16 (П`ять тисяч п`ятсот сiмдесят шiсть гривень 16 копiйок, в т.ч. ПДВ 929,36 грн.)

-

листопад

28.15.2 Вальниці/підшипники, зубчасті
колеса, зубчасті передачі, елементи
механічних передач, інші

3122

1 061,28 (Одна тисяча шiстдесят одна гривня 28 копiйок, в т.ч. ПДВ - 176,88 грн.)

-

листопад

28.29.6 Машини та устатковання для
обробляння матеріалів зміненням
температури, н. в. і. у.

3122

294,84 (Двiстi дев`яносто чотири гривнi 84 копiйки, в т.ч. ПДВ - 49,14 грн.)

-

листопад

26.30.6 Частини приладів охоронної та
пожежної сигналізації й подібної
апаратури

3122

7 353,00 (Сiм тисяч триста п`ятдесят три гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 1225,50
грн.)

-

листопад

24.20.1 Труби, трубки, порожнисті
профілі, безшовні, зі сталі

3122

1 673,83 (Одна тисяча шiстсот сiмдесят три гривнi 83 копiйки, в т.ч. ПДВ - 278,97
грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

28.14.1 Крани, вентилі, клапани та
подібні вироби до труб, котлів,
резервуарів, цистерн і подібних виробів

3122

44 193,64 (Сорок чотири тисячi сто дев`яносто три гривнi 64 копiйки, в т.ч. ПДВ 7365,61 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

28.14.1 Крани, вентилі, клапани та
подібні вироби до труб, котлів,
резервуарів, цистерн і подібних виробів

3122

200 958,30 (Двiстi тисяч дев`ятсот п`ятдесят вiсiм гривень 30 копiйок, в т.ч. ПДВ 33493,05 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.
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договір укладено до 19.04.14р.

22.19.2 Ґума невулканізована та вироби
з неї; ґума вулканізована, крім твердої
ґуми, ґуми у формі ниток, кордів,
пластин, листів, стрічок, стрижнів і
профілів

3122

380,00 (Триста вiсiмдесят гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 63,33 грн.)

-

листопад

Дослідно-промисловий об`єкт
виготовлення стабілізуючих расворів та
напівфабрикатів. (загальнобудівельні
роботи, благоустрій, устройство

3122

534 247,57 (П`ятсот тридцять чотири тисячi двiстi сорок сiм гривень 57 копiйок, в
т.ч. ПДВ - 8989041,26 грн.)

-

листопад

Дослідно-промисловий об`єкт
виготовлення стабілізуючих розчинів та
напівфабрикатів. Зовнішні технологічні
мережі

3122

783 957,32 (Сiмсот вiсiмдесят три тисячi дев`ятсот п`ятдесят сiм гривень 32
копiйки, в т.ч. ПДВ - 130659,55 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Роботи по будівництву досліднопромислового об'єкту виготовлення
засобів висадження,2черга, споруда 139/2 (виготовлення проміжних
детонаторів, споруда 1-39/2-1
(виготовлення азида свинцю)

3122

344 665,97 (Триста сорок чотири тисячi шiстсот шiстдесят п`ять гривень 97
копiйок, в т.ч. ПДВ - 57444,33 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Технічний нагляд за будівництвом
дослідно-промислового об'єкта
подрібнення і стабілізації палива
(споруди 1-502/6, 1-502/6-1,1-502Д/6,1502/7,1-508/4,1-508П/4,1-508К/4,1-508Д/4)

3122

56 887,02 (П`ятдесят шiсть тисяч вiсiмсот вiсiмдесят сiм гривень 02 копiйки, в т.ч.
ПДВ - 9481,17 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Технічний нагляд за будівництвом
дослідно-промислового об'єкта
вилучення водонерозчинного
компоненту(споруди 1-503, 1-503/Д)

3122

28 443,51 (Двадцять вiсiм тисяч чотириста сорок три гривнi 51 копiйка, в т.ч. ПДВ
- 4740,58 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Технічний нагляд за будівництвом
дослідно-промислового об'єкта
вилучення водорозчинних компонентів
та їх конверсій, когенераційної
електростанції №3 (газопоршнева
когенераційна електростанція №3)

3122

28 443,51 (Двадцять вiсiм тисяч чотириста сорок три гривнi 51 копiйка, в т.ч. ПДВ
- 4740,58 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Технічний нагляд за будівництвом
дослідно-промислового об'єкта
виготовлення стабілізуючих розчинів та
напівфабрикатів

3122

42 665,20 (Сорок двi тисячi шiстсот шiстдесят п`ять гривень 20 копiйок, в т.ч.
ПДВ - 7110,87 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

3122

760 075,43 (Сiмсот шiстдесят тисяч сiмдесят п`ять гривень 43 копiйки, в т.ч. ПДВ 126679,24 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

3122

62 623,95 (Шiстдесят двi тисячi шiстсот двадцять три гривнi 95 копiйок, в т.ч.
ПДВ - 10437,32 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

3123

19 064,10 (Дев`ятнадцять тисяч шiстдесят чотири гривнi 10 копiйок, в т.ч. ПДВ 3177,35 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

3122

933 929,68 (Дев`ятсот тридцять три тисячi дев`ятсот двадцять дев`ять гривень 68
копiйок, в т.ч. ПДВ - 155654,95 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

3122

592 919,59 (П`ятсот дев`яносто двi тисячi дев`ятсот дев`ятнадцять гривень 59
копiйок, в т.ч. ПДВ - 98819,93 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

3122

10 789,20 (Десять тисяч сiмсот вiсiмдесят дев`ять гривень 20 копiйок, в т.ч. ПДВ 1798,20 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Будівництво дослідно-промислового
об'єкта вилучення водонерозчинного
компонента, споруда 1-503 (загальнобудівельні роботи), 1-503Д (пультовая),
система зовнішнього
електропостачання, система під'їздних
доріг, зовнішні мережі і споруди
водопостачання, теплопостачання,
пусконалагоджувальні роботи

3122

860 970,56 (Вiсiмсот шiстдесят тисяч дев`ятсот сiмдесят гривень 56 копiйок, в т.ч.
ПДВ - 143495,09 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Роботи по будівництву досліднопромислового об'єкту виготовлення
засобів висадження , 2 черга в спорудах
1-39/2 (теплоізоляція повітряводів та
обладнання), 1-39/2-1 (теплоізоляція
нагрівача і вентилятора).

3122

15 567,60 (П`ятнадцять тисяч п`ятсот шiстдесят сiм гривень 60 копiйок, в т.ч.
ПДВ - 2594,60 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Проект кондиціювання,коригування
Дослідно-промислового об'єкту
виготовлення засобів висадження, ІІ
черга

3122

13 632,00 (Тринадцять тисяч шiстсот тридцять двi гривнi 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 2272,00 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Будівництво дослідно-промислового
об'єкта виготовлення засобів
висадження 2 черга. Улаштування
епоксидних покриттів в споруді 1-39/2
та 1-39/2-1

3122

28 859,22 (Двадцять вiсiм тисяч вiсiмсот п`ятдесят дев`ять гривень 22 копiйки, в
т.ч. ПДВ - 4809,87 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

РОБОТИ по коду 3122

Нове будівництво досліднопромислового об'єкту виготовлення
стабілізуючих розчинів та
напівфабрикатів КЕС №2 одиничною
потужністю 500 кВт
Електроподключення силового
обладнання споруд 1-39/2,1-39/2-1, 1-39/22
Пусконалагоджувальні роботи
Автоматизованої системи ранього
виявлення надзвичайних ситуацій та
оповіщення в спорудах 1-39/2, 1-39/2-1
для об'єкту "Будівництво досліднопромислового об'єкту виготовлення
засобів висадження,2 черга
Будівництво дослідно-промислового
об'єкта вилучення водорозчинних
компонентів та їх конверсій
Будівництво дослідно-промислового
об'єкта вилучення водорозчинних
компонентів та їх конверсій (ОИП
"А,Б,Д"), газопоршнева когенераційна
електростанція одиничною потужністю
500 кВт №3
Виконання проектно-вишукувальної
документації по об'єкту Досліднопромисловий об'єкт здрібнювання та
стабілізації палива "Технічний
висновок про стан несучих та
огороджувальних конструкцій споруди 1508 К/4 ДП "НВО "ПХЗ"
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Монтажні та пусконалагоджувальні
роботи системи контролю та
регулювання температури в сушильній
шафі (приміщення №2 споруда 1-39/2)
на дослідно-промисловому об'єкті
виготовлення засобів висадження , 2
черга

3122

33 077,09 (Тридцять три тисячi сiмдесят сiм гривень 09 копiйок, в т.ч. ПДВ 5512,85 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Проектні роботи "Система контролю та
регулювання температури в сушарній
шафі (приміщення №2 споруда 1-39/2).
Дослідно-промисловий обєкт
виготовлення зпсобів висадження, 2
черга"

3122

9 838,80 (Дев`ять тисяч вiсiмсот тридцять вiсiм гривень 80 копiйок, в т.ч. ПДВ 1639,80 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Інвентаризація будівлі 1-516/3 (ОИСР)

3122

4 491,54 (Чотири тисячi чотириста дев`яносто одна гривня 54 копiйки, в т.ч. ПДВ 748,59 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Інвентаризація будівлі МКС (ОИСР)

3122

816,25 (Вiсiмсот шiстнадцять гривень 25 копiйок, в т.ч. ПДВ - 136,04 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Інвентаризація будівлі 1-516/3А

3122

1 060,68 (Одна тисяча шiстдесят гривень 68 копiйок, в т.ч. ПДВ - 176,78 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Будівництво дослідно-промислового
об'єкта вилучення водонерозчинного
компоненту. Металоконструкції
будівельні та технологічні.
Улаштування фундаментів

3122

584 214,82 (П`ятсот вiсiмдесят чотири тисячi двiстi чотирнадцять гривень 82
копiйки, в т.ч. ПДВ - 27369,14 грн.)

-

листопад

Будівництво дослідно-промислового
об'єкта виготовлення засобів
висадження,2 черга,Електропнематичне
управління шиберами в шлюзах
передачі продукта в приміщеннях 2,5 в
вісях 14-18 споруди 1-39/2

3122

449 865,91 (Чотириста сорок дев`ять тисяч вiсiмсот шiстдесят п`ять гривень 91
копiйка, в т.ч. ПДВ - 74977,65 грн.)

-

листопад

Проектні роботи по створенню
"Автоматизованих систем візуалізації
процесів керування шиберами в
приміщеннях такерування установками
пресування в приміщеннях 3,4 споруди 139/2. Дослідно-промисловий об'єкт
засобів висадження, 2 черга.
Коригування.

3122

9 885,60 (Дев`ять тисяч вiсiмсот вiсiмдесят п`ять гривень 60 копiйок, в т.ч. ПДВ 1647,60 грн.)

-

листопад

3122

34 473,19 (Тридцять чотири тисячi чотириста сiмдесят три гривнi 19 копiйок, в
т.ч. ПДВ - 5745,53 грн.)

-

листопад

3122

635 708,27 (Шiстсот тридцять п`ять тисяч сiмсот вiсiм гривень 27 копiйок, в т.ч.
ПДВ - 105951,38 грн.)

-

листопад

Роботи на дослідно-промисловому
об'єкті виготовлення стабілізуючих
розчинів та напівфабрикатів,
улаштування споруди для
розширювального баку
Роботи на дослідно-промисловому
об'єкті виготовлення стабілізуючих
розчинів та напівфабрикатів, зовнішні
технологічні мережі

контракт 20-18/10
20.14.4 Сполуки органічні з азотною
функційною групою
20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати,
фосфати і карбонати

2281

418 608,00 (Чотириста вiсiмнадцять тисяч шiстсот вiсiм гривень 00 копiйок, в т.ч.
ПДВ - 69768,00 грн.)
6 019 998,24 (Шiсть мiльйонiв дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто вiсiм
гривень 24 копiйки, в т.ч. ПДВ - 1003333,04 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

-

договір укладено до 19.04.14р.

2281

714 240,00 (Сiмсот чотирнадцять тисяч двiстi сорок гривень 00 копiйок, в т.ч.
ПДВ - 119040,00 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати,
фосфати і карбонати

2281

184,50 (Сто вiсiмдесят чотири гривнi 50 копiйок, в т.ч. ПДВ - 30,75 грн.)

-

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні

2281

4 800 000,00 (Чотири мiльйони вiсiмсот тисяч гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ 800000,00 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

20.15.6 Нітрат натрію

2281

92 853,96 (Дев`яносто двi тисячi вiсiмсот п`ятдесят три гривнi 96 копiйок, в т.ч.
ПДВ - 15475,66 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та
пов'язана з ними продукція; барвники
художні та друкарські чорнила

2281

289,50 (Двiстi вiсiмдесят дев`ять гривень 50 копiйок, в т.ч. ПДВ - 48,25 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

2281

1 008,00 (Одна тисяча вiсiм гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 168,00 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

2281

424,62 (Чотириста двадцять чотири гривнi 62 копiйки, в т.ч. ПДВ - 70,77 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

-

договір укладено до 19.04.14р.

-

договір укладено до 19.04.14р.

20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати,
фосфати і карбонати

20.15.1 Кислота азотна; кислоти
сульфоазотні; аміак
24.43.1 Свинець, цинк і олово
необроблені

2281

1 680,00 (Одна тисяча шiстсот вiсiмдесят гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 280,00
грн.)
92 896,42 (Дев`яносто двi тисячi вiсiмсот дев`яносто шiсть гривень 42 копiйки, в
т.ч. ПДВ - 15482,74 грн.)

листопад

20.14.1 Вуглеводні та їхні похідні

2281

24.34.1 Дріт

2281

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші

2281

835,50 (Вiсiмсот тридцять п`ять гривень 50 копiйок, в т.ч. ПДВ - 139,25 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

13.20.4 Тканини ворсові, махрові
тканини на рушники та інше спеціальне
полотно

2281

3 240,00 (Три тисячi двiстi сорок гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 540,00 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

22.21.4 Пластини, листи, плівка, фольга
та стрічки з пластмас, інші

2281

437,94 (Чотириста тридцять сiм гривень 94 копiйки, в т.ч. ПДВ - 72,99 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

32.91.1 Мітли та щітки для домашнього
прибирання

2281

1 800,00 (Одна тисяча вiсiмсот гривень 00 копiйок, в т.ч. ПДВ - 300,00 грн.)

-

договір укладено до 19.04.14р.

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.11.2014р. №259
Голова комітету з конкурсних торгів__________________С.А.Черепов
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