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Примilки

02l ]20l 5 "l8530000-3"

7

l85300l)0-3 подарунки та ншороди (нагрудяi
знци у футлярi з пфвИченням) 22|о 350 000,00 вlдкритl торги лютий 2020

ПрофкФТКвИ l8,12,2019
Л9 49. Прфкол Ж вй

20,0з.2020 Ns l 0,

02l 20l5,60l70000-0,

)-0 Прокат пасширськнх
rтних засобiв iз водiсм (послуги з
спортноrc обсJIуговування
rorc апараry !нiпролffровськоl
рци)

2240
l ] tz ооо ооо,оо

l

рит торги з гrублiкацiсю
цглiйською мовою

грудень 20l9

ПрrcкФТКвИ l8.12,20l9
Х9 49. ПрФкол ТК sй

21,01,2020 N9 0l (лопущено
до оцiнки менш нiж 2

учrcнихiв),

02 l 20l 5 
,601 70000-0,

60 l70000-0 Прокат пасширських
тшсп(,ртних зафбiв iз волiсм (пелуги
Фютанспортноrc обсJIуго!уsмня
аиконш,чоrc мараry ДнlпгюпетровськоI

2240 l 2 000 000,00 ритi rcрrи з rryблiкшiсю
шглiйською мовою

сiчень 2020
ПроФкол ТК вц 21.01,2020

ка 02

02l]20l5 "60l70000_0"

02l:20l 5 "79340000-9"

i60l 70000_0 Прокат пФцирських
,тршспс,ртних зшобiв iз юдiсм (пшлуги з

Фютанспортного обс,туювувшня
виконавчого шарату ДнlпролеФаськоl

tобласясi рщи),
79340000_9 PeuaMHi та маркетинговi пш,туги
(посФ/r I l аисвllлення дiяльвФтl депутатlв
оOласн0l р8ди в мереж! lBTepHeT та

2240

2240

].

l l 456 500,00

750 000,00

)реговорна процедура лютий 2020
ПроrcкФ ТК siд 2l,02,2020

N9 07

вцФитl Фрги сiчень 2020
ПроФкФТКвй l8,12,2019

лg 49

02l 20l5,80310000-0,

803l0000_0 ПосJryги у сферi швiти дя мшолi
(ншчшня учrcникiв АТО та ixHix дireй дя
цобупr вищоi Фвiти зд спецiцьнiстю 074,
28l "Публiчне упршiння та
ял!iц;.1пwr.!!."\

2282 ]32 400,00 )регоаорна процедФа сiчень 2020
ПрrcкФ ТК вiд l8,I2,2019

tФ 49

02 I 20l 5 
,80з l0000-0"

803l00(10-0 посJryги у сферi фвiти щr молодi
(ншчшн, учrcникiв ДТО та ixнix дiтей ря
uйут]r вищоi Фвiш з спецiшьнiстю 074,
28 l "Публiч!е упрФлiння та
япмiнiсmчпяннJ'\

2282 47l з60,00 ,реговорна прцед)9а вересевь 2020
Проmкол ТК вiд l8 l2,20l9

лg 49

02I:20l5 "80520000_5" Нщчuьнj зФоби (навчuьнi
2240 ]00 000,00 вlдкритl торги жовтень 2020

ПрmколТКвц l8,12.20l9

92l l0000.5 ПщDlги з виробвицтва

]хlлошlвки та вцфкшФ l сугтугнl поqуги
02 l 20 l 5 '92 l l ООOО-5" 

] 
(пк,rуг" з 

"rrcrcвленн, 
вйФ. тд аудiо

м!терlлtlв шя висвlтлення дiмьностi

_ }деrrлsiв 
облrctоi ради) 

;

|ЯZIZОООО-В П*r,у.п , розловсюдженн, KiHo-

021,2ol 5 -92 l 2оооо-8.. та вцфпро.iryкцii (пеlryги з висвrтлення
дlшьнфтt деФтат|в Фасноl рщи на

. ]пегюlшllих 
шекшшц)_

922 l0000_6 Пфrrуги рщiомошення (послуги
02 l 20 l 5 "922 I 0000-6" 1 висвiтлення д|мьнФi депутапв обласноi

, ,рщи 
на рщlфтшцlях)

2240 ?50 00о.о0

.

224о 75о ооо.оо

l

вlдкритl торги сiчень 2020
Прmкол ТК вiд l8,12.20l9

N9 49

вlдкритl торги сiчевь 2020
ПроФкФТКвИ l8,12,2019

м49

224о i
]

I ] ".rr* вlдкритi торги сrчень 2020
Прщко ТК вц |8. |2,2019

,Ф 49

]

| --- -+




