Додаток до річного плану закупівель  (зі змінами)
що здійснюються без проведення процедури закупівель 	на 2017 рік
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради, 26303175



Конкретна назва предмета закупівлі
Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)
Код згідно з КЕКВ
(для бюджетних коштів)
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
Квіткова продукція
03121000-5. Продукція рослинництва
2210
40000,00 (Сорок тисяч грн. 00 коп.)

Лютий 2017 року

Канцелярські товари
22810000-1. Паперові чи картонні реєстраційні журнали
2210
7089,50 (Сім тисяч вісімдесят дев’ять  грн. 50 коп.)

Березень 2017
року

Фірмові бланки
22820000-4. Бланки
2210
7100,00 (Сім тисяч сто грн. 00 коп.)

Березень 2017 року

Палітурний матеріал
39560000-5 Текстильні вироби різні
2210
2805,00 (Дві тисячі вісімсот п’ять грн. 00 коп.)

Листопад 2017 року

Канцелярські товари
22850000-3. Швидкозшивачі та супутнє приладдя
2210
20581,82 (Двадцять тисяч п’ятсот вісімдесят одна грн. 82 коп.)

Березень 2017 року

Замок врізний
44520000-1  Замки, ключі та петлі
2210
795,40  (Сімсот дев’яносто п’ять  грн.40 коп.)

Листопад 2017 року

Зошити
22830000-7  Зошити
2210
1090,00  (Одна тисяча дев’яносто грн. 00 коп.) 

Листопад 2017 року

Нитки для прошивання
19442000-6. Синтетичні нитки
2210
500,00  (П’ятсот  грн. 00 коп.)

Березень 2017 року

Калькулятор
30141000-9. Лічильні машини
2210
1157,10 (Одна тисяча сто п’ятдесят сім грн. 10 коп.)

Березень 2017 року

Канцелярські товари
30190000-7. Офісне устаткування та приладдя різне
2210
100000,00 (Сто тисяч грн. 00 коп.)

Лютий 2017 року

Клеї
24910000-6.  Клеї
2210
2454,00 (Дві тисячі чотириста п’ятдесят чотири грн. 00 коп.)

Березень 2017 року

Ножиці
39241200-5.  Ножиці
2210
600,00 (Шістсот  грн. 00 коп.)

Березень 2017 року

Лінійки
392925-0. Лінійки
2210
64,20        (Шістдесят чотири грн. 20 коп.)

Травень 2017 року

Носії інформації
30234000-8. Носії інформації
2210
2946,60 (Дві тисячі дев’ятсот сорок шість грн. 60 коп.)

Березень 2017 року

 Електричні лампи розжарення
31510000-4. Електричні лампи розжарення
2210
4000,00 (Чотири тисячі грн. 00 коп.)

Лютий 2017 року

Сантехнічна продукція
44411100-5. Водопровідні крани
2210
339,00 (Триста тридцять дев’ять грн. 00 коп.)

Лютий 2017 року

Сантехнічна продукція
44165100-5. Шланги
2210
237,00 (Двісті тридцять сім грн. 00 коп.)

Лютий 2017 року

Пач-корд
32421000-0. Мережеві кабелі
2210
78,00 (Сімдесят вісім грн. 00 коп.)

Липень 2017 року

Подовжувачі
31224000-2. З’єднувачі та контактні елементи
2210
1031,10  (Одна тисяча тридцять одна грн. 00 коп.)

Липень 2017 року

Розетки електричні
31224100-3.  Вилки та розетки
2210
780,00 (Сімсот вісімдесят грн. 00 коп.)

Серпень 2017 року

Вогнегасники
35110000-8. Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання
2210
8016,00 (Вісім тисяч шістнадцять  грн. 00 коп.)

Серпень 2017 року

Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів
30237000-9. Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів
2210
10000,00 (Десять тисяч грн. 00 коп.)

Травень 2017 року

Послуги з технічного обслуговування ліфтів
50750000-7. Послуги з технічного обслуговування ліфтів
2240
10500,00 (Десять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.)

Січень 2017 року

Послуги телефонного зв’язку та передачі даних
64210000-1. Послуги телефонного зв’язку та передачі даних
2240
49400,00 (Сорок дев’ять тисяч чотириста грн. 00 коп.)

Січень 2017 року

Послуги з охорони адміністративної будівлі
79713000-5. Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони
2240
8700,00 (Вісім тисяч сімсот грн. 00 коп.)

Січень 2017 року

Послуги з охорони та обслуговування сигналізації
79711000-4. Охоронні послуги
2240
8900,00 (Вісім тисяч дев’ятсот грн.)

Січень 2017 року

Послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення
72200000-7. Послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення
2240
4800,00 (Чотири тисячі вісімсот грн. 00 коп.) 

Січень 2017 року

Постачання примірника та пакетів оновлень (компонент) комп’ютерної програми «МЕDoc»
48410000-5 . Пакети програмного забезпечення для управління інвестиціями та підготовки податкової звітності
2240
1700,00 (Одна тисяча сімсот грн. 00 коп.)

Червень 2017 року

Обслуговування програмного забезпечення
72267100-0. Обслуговування програмного забезпечення
2240
22608,00 (Двадцять дві тисячі  шістсот  вісім грн. 00 коп.)

Січень 2017 року

Послуги  з керування комп’ютерним обладнанням
72514000-1. Послуги  з керування комп’ютерним обладнанням 
2240
1980,00 (Одна тисяча дев’ятсот вісімдесят грн. 00 коп.)

Січень 2017 року

Ремонт і технічне обслуговування  комп’ютерних периферійних пристроїв
50323000-5. Ремонт і технічне обслуговування  комп’ютерних периферійних пристроїв
2240
30139,00 (Тридцять тисяч сто тридцять дев’ять  грн. 00 коп.)

Лютий 2017 року

Поштові послуги
64110000-0. Поштові послуги
2240
100,00 (Сто грн. 00 коп.)

Грудень 2017 року

Послуги архівів
92512000-3. Послуги архівів
2240
45000,00 (Сорок п’ять тисяч грн. 00 коп.)

Липень 2017 року

Розрахунково-касове обслуговування
66110000-4. Банківські послуги
2240
9600,00 (Дев’ять тисяч шістсот грн. 00 коп.)

Січень 2017 року

Повірка лічильника теплової енергії
50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів
2240
7100,00 (Сім тисяч сто грн. 00 коп.)

Серпень 2017 року

Послуги  з водопостачання та водовідведення
65100000-4. Послуги з розподілу води та супутні послуги
2272
10400.00 (Десять тисяч чотириста  грн. 00 коп.) 

Січень 2017 року

Послуги з підвищення кваліфікації
80570000-0. Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації
2282
8600,00 (Вісім тисяч шістсот грн. 00 коп.)

Лютий 2017 року

Капітальний ремонт системи холодного водопостачання ж/б №12 б по вул. Варненська в м. Одесі
45330000-9. Водопровідні та санітарно-технічні роботи
3131
154459,52(Сто п’ятдесят чотири тисячі чотириста п’ятдесят дев’ять грн. 52 коп.) 

Квітень 2017 року

Капітальний ремонт системи холодного водопостачання ж/б №58/2  по вул. Космонавтів в м. Одесі
45330000-9. Водопровідні та санітарно-технічні роботи
3131
168322,32 (Сто шістдесят вісім тисяч триста двадцять дві грн. 32 коп.)

Квітень 2017 року

Капітальний ремонт покрівлі, водостічних труб ж/б №5 по вул. Разумовська, в м. Одеса


45260000-7. Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи
3131
159483,36(Сто п’ятдесят дев’ять тисяч чотириста вісімдесят три грн. 36 коп.) 

Квітень 2017 року

Капітальний ремонт покрівлі ж/б №6а по вул. Брестська, м. Одеса
45260000-7. Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи
3131
237017,81(Двісті тридцять сім тисяч сімнадцять грн. 81 коп.) 

Квітень 2017 року

Капітальний ремонт покрівлі ж/б №6 по вул. Ген. Швигіна, м. Одеса
45260000-7. Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи
3131
261012,82 (Двісті шістдесят одна тисяча дванадцять грн. 82коп.)

Квітень 2017 року

Технагляд за об’єктом капітального ремонту покрівлі, водостічних труб ж/б №5 по вул. Разумовська, м.Одеса
71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
1308,87 (Одна тисяча триста вісім грн. 87 коп.)

Квітень 2017 року

Технагляд за об’єктом капітального ремонту покрівлі ж/б № 6а по вул. Брестська, м. Одеса
71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
1950,16 (Одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят грн. 16 коп.)

Квітень 2017 року

Технагляд за об’єктом капітального ремонту покрівлі ж/б №6 по вул. Ген. Швигіна, м. Одеса
71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
2145,15 (Дві тисячі сто сорок п’ять грн. 15 коп.)

Квітень 2017 року

Технагляд за об’єктом капітального ремонту системи холодного водопостачання ж/б №12 б  по вул. Варненська в м. Одесі
71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
1283,73 (Одна тисяча двісті вісімдесят три грн. 73 коп.)

Квітень 2017 року

Технагляд за об’єктом капітального ремонту  системи холодного 
водопостачання ж/б №58/2 по вул. Космонавтів в м.Одеса
71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
1398,07 (Одна тисяча триста дев’яносто вісім грн. 07 коп.)

Квітень 2017 року

Експертиза кошторисної документації проекту: капітальний ремонт житлового фонду: «капітальний ремонт парадних, заміна віконних блоків ж/б №50 по вул. Ген. Петрова в м. Одесі»
71319000-7. Експертні послуги
3131
1231,20 (Одна тисяча двісті тридцять одна грн. 20 коп.)

Травень 2017 року

Експертиза кошторисної документації проекту: капітальний ремонт житлового фонду: «капітальний ремонт  покрівлі ж/б №33 по вул. Дальницька в м. Одесі»
71319000-7. Експертні послуги
3131
1231,20 (Одна тисяча двісті тридцять одна грн. 20 коп.)

Травень 2017 року

Експертиза кошторисної документації проекту: капітальний ремонт житлового фонду: «капітальний ремонт  покрівлі, водостічних труб ж/б №41 по вул. Ак. Філатова в м. Одесі»
71319000-7. Експертні послуги
3131
1231,20 (Одна тисяча двісті тридцять одна грн. 20 коп.)

Травень 2017 року

Експертиза кошторисної документації проекту: капітальний ремонт житлового фонду: «капітальний ремонт  покрівлі, водостічних труб ж/б № 40/42 по вул. Б.Хмельницького в м. Одесі
71319000-7. Експертні послуги
3131
1231,20 (Одна тисяча двісті тридцять одна грн. 20 коп.)

Травень 2017 року

Технагляд за об’єктом капітального ремонту житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі, водостічних труб житлового будинку №55 по вул. Б.Хмельницького у м. Одесі»
71520000-9. – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 
3131
2247,52  (Дві тисячі двісті сорок сім грн.  52 коп.)

Травень 2017 року

Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі, водостічних труб житлового будинку №55 по вул. Б.Хмельницького у м. Одесі»
45260000-7. – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи
3131
273434,98 (Двісті сімдесят три тисячі чотириста тридцять чотири  грн.  98 коп.)

Травень 2017 року

Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт парадних житлового будинку №8 по вул. Варненська в м. Одесі»
45451100-4. – Оздоблювальні роботи
3131
198137,70  (Сто дев’яносто вісім тисяч сто тридцять сім грн. 70 коп.)

Травень 2017 року

Технагляд за об’єктом капітального ремонту житлового фонду: «Капітальний ремонт парадних житлового будинку №8 по вул. Варненська в м. Одесі» 
71520000-9. – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 
3131
1589,43 (Одна тисяча п’ятсот вісімдесят дев’ять  грн. 43 коп.)

Травень 2017 року

Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт парадної, заміна віконних блоків житлового будинку №134 по вул. С. Ріхтера в м. Одесі»
45451100-4. Оздоблювальні роботи
3131
247597,79 (Двісті сорок сім тисяч п’ятсот дев’яносто сім грн. 79 коп.) 

Травень 2017 року

Технагляд за об’єктом капітального ремонту житлового фонду: «Капітальний ремонт парадної, заміна віконних блоків житлового будинку №134 по вул. С. Ріхтера в м. Одесі» 
71520000-9. Послуги з
 нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
2001,84 (Дві тисячі одна грн. 84 коп.)

Травень 2017 року

Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт парадних житлового будинку №8а  по вул. Варненська в м. Одесі»
45451100-4. Оздоблювальні роботи
3131
199403,98 (Сто дев’яносто дев’ять тисяч чотириста три грн.  98 коп.) 

Травень 2017 року

Технагляд за об’єктом капітального ремонту житлового фонду: «Капітальний ремонт парадних житлового будинку №8а  по вул. Варненська в м. Одесі»
71520000-9. Послуги з
 нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
1595,00 (Одна тисяча п’ятсот дев’яносто п’ять грн. 00 коп.)

Травень 2017 року

Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №35 по пров. 3-й Травневий провулок в м. Одесі»
45260000-7. Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

289434,17 (Двісті вісімдесят дев’ять  тисяч чотириста тридцять чотири грн. 17 коп.)

Травень 2017 року

Технагляд за об’єктом капітального ремонту житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №35 по пров. 3-й Травневий провулок в м. Одесі»
71520000-9. Послуги з
 нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
2379,00  (Дві тисячі триста сімдесят дев’ять грн. 00 коп.)

Травень 2017 року

Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі, водостічних труб житлового будинку №40/42 по вул. Б.Хмельницького в м. Одесі»
45320000-6. Ізоляційні роботи
3131
647924,00  (Шістсот сорок сім тисяч дев’ятсот двадцять чотири грн. 00 коп.) 

Травень 2017 року

Технагляд за об’єктом капітального ремонту житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі, водостічних труб житлового будинку №40/42 по вул. Б.Хмельницького в м. Одесі»
71520000-9. Послуги з
 нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
5343,16 (П’ять тисяч триста сорок три грн. 16 коп.) 

Травень 2017 року

Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 33 по вул. Дальницька в м. Одесі»
45320000-6. Ізоляційні роботи
3131
349769,00 (Триста сорок дев’ять
тисяч сімсот шістдесят дев’ять грн. 00 коп.)   

Травень 2017 року

Технагляд за об’єктом капітального ремонту житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 33 по вул. Дальницька в м. Одесі»
71520000-9. Послуги з
 нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
2878,13 (Дві тисячі вісімсот сімдесят вісім грн. 13 коп.) 

Травень 2017 року

Багатофункціональні пристрої для друку (периферійне комп’ютерне обладнання) 
30232110-8. Лазерні принтери
3110
42357,00 (Сорок дві тисячі триста п’ятдесят сім грн. 00 коп.)

Травень 2017 року

Комп’ютерне обладнання
30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина)
3110
74919,00 (Сімдесят чотири тисячі дев’ятсот дев’ятнадцять грн. 00 коп.)

Травень 2017 року

Капітальний  ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі, водостічних труб житлового будинку №41 по вул. Ак. Філатова в м. Одесі»
45332300-6 Влаштування водостоків
3131
503972,24 (П’ятсот три тисячі дев’ятсот сімдесят дві грн. 24 коп.)

Травень 2017 року

Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт парадної, заміна віконних блоків житлового будинку №50 по вул. Ген.Петрова в м. Одесі»
45451100-4 Оздоблювальні роботи
3131
711828,34 (Сімсот одинадцять тисяч вісімсот двадцять вісім грн. 34 коп.)

Травень 2017 року

Технагляд за об’єктом капітального ремонту житлового фонду: «Капітальний ремонт покрівлі, водостічних труб житлового будинку №41 по вул. Ак.Філатова  в м. Одесі»
71520000-9. Послуги з
 нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
4160,46 (Чотири тисячі сто шістдесят грн. 46 коп.)

Травень 2017 року

Технагляд за об’єктом капітального ремонту житлового фонду: «Капітальний ремонт парадної, заміна віконних блоків житлового будинку №50 по вул. Ген. Петрова в м. Одесі»
71520000-9. Послуги з
 нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
5783,71 (П’ять тисяч сімсот вісімдесят три грн. 71 коп.) 

Травень 2017 року

Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги» (представницькі послуги)
98340000-8. Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги» (представницькі послуги)
2240
96447,08 (Дев’яносто шість тисяч чотириста сорок сім грн. 08 коп.)

Травень 2017 року

Кондиціонери
39717200-3 Кондиціонери
3110
105250,00 (Сто п’ять тисяч двісті п’ятдесят грн. 00 коп.)

Червень 2017 року

Послуги щодо тимчасового проживання 3 (трьох) осіб у 1 (одному) номері готелю «Октябрськая»
55110000-4  Послуги з розміщення у готелях
2240
130200,00 (Сто тридцять  тисяч двісті  грн. 00 коп.)

Червень 2017 року

Експертиза кошторисної документації проекту: капітальний ремонт житлового фонду: «капітальний ремонт електропостачання, заміна віконних  блоків житлового будинку №7 по вул. Радісна в м. Одесі»
71319000-7 Експертні послуги
3131
1231,20 (Одна тисяча двісті тридцять одна грн. 20 коп.)

Серпень 2017 року

Інженерні послуги з виконання інвентаризаційних робіт та виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна
71340000-3 Комплексні інженерні послуги
2240
199369,38 (Сто дев’яносто дев’ять  тисяч триста шістдесят дев’ять грн. 38 коп.)

Серпень 2017 року

Послуги з первинного та позачергового технічного огляду  ліфтів
71330000-0 Інженерні послуги різні
2240
199400,00 (Сто дев’яносто дев’ять тисяч чотириста грн. 00 коп.)

Серпень 2017 року

Технічний нагляд за об’єктом капітального ремонту по міській програмі «Рівність»: «Капітальний ремонт санітарно-гігієнічної кімнати кв.61 житлового будинку №12 Б по вул. Варненська у м. Одесі»
71520000-9  Послуги  з нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
1215,00  (Одна тисяча двісті п'ятнадцять грн.  00 коп.)

Серпень 2017 року

Технічний нагляд за об’єктом капітального ремонту по міській програмі «Рівність»: «Капітальний ремонт санітарно-гігієнічної кімнати кв.62 житлового будинку №12 Б по вул. Варненська у м. Одесі»
71520000-9  Послуги  з нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
1215,00  (Одна тисяча двісті п'ятнадцять грн.  00 коп.)

Серпень 2017 року

Технічний нагляд за об’єктом капітального ремонту по міській програмі «Рівність»: «Капітальний ремонт санітарно-гігієнічної кімнати та вхідної групи  кв. 4 житлового будинку № 30 по вул. Картамишевської  у м. Одесі»
71520000-9  Послуги  з нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
1457,91  (Одна тисяча чотириста п’ятдесят сім грн. 91 коп.)

Серпень 2017 року

Капітальний ремонт санітарно-гігієнічної кімнати та вхідної групи  кв. 4 житлового будинку № 30 по вул. Картамишевської  у м. Одесі
45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи
3131
118250,50 (Сто вісімнадцять тисяч двісті п’ятдесят  грн. 50 коп.)

Серпень 2017 року

Капітальний ремонт санітарно-гігієнічної кімнати кв.62 житлового будинку №12 Б по вул. Варненська у м. Одесі
45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи
3131
98541,68  (Дев’яносто вісім тисяч п’ятсот сорок одна грн. 50 коп.)

Серпень 2017 року

Капітальний ремонт санітарно-гігієнічної кімнати кв.61 житлового будинку №12 Б по вул. Варненська у м. Одесі
45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи
3131
98541,68  (Дев’яносто вісім тисяч п’ятсот сорок одна грн. 50 коп.)

Серпень 2017 року

Капітальний ремонт житлового фонду: «Капітальний ремонт системи електропостачання, заміна віконних блоків житлового будинку №7 по вул. Радісна в м. Одесі»
45310000-3  Електромонтажні роботи
3131
444355,20  (Чотириста сорок чотири тисячі триста п’ятдесят п’ять грн. 20 коп.)

Серпень 2017 року

Технічний нагляд за об’єктом капітального ремонту житлового фонду: «Капітальний ремонт системи електропостачання, заміна віконних блоків житлового будинку №7 по вул. Радісна в м. Одесі»
71520000-9   Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
3131
3678,00 (Три тисячі шістсот сімдесят вісім грн. 00 коп.)

Серпень 2017 року

Послуги з оренди звукового обладнання
32342410-9   Звукове обладнання
2240
132275,00  (Сто тридцять дві тисячі двісті сімдесят п’ять грн. 00 коп.)

Вересень 2017 року

Послуги з оформлення сцени за допомогою світлового обладнання
51110000-6  Послуги зі встановлення електричного обладнання
2240
68250,00  (Шістдесят вісім тисяч двісті п’ятдесят грн. 00 коп.)

Вересень 2017 року

Послуги з оренди сценічної конструкції
44210000-5   Конструкції та їх частини
2240
99375,00  (Дев’яносто дев’ять тисяч триста сімдесят п’ять грн.)

Вересень 2017 року

Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів
50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів
2240
1525,00 (Одна тисяча п’ятсот двадцять п’ять грн. 00 коп.)

Жовтень 2017 року

Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням
72260000-5  Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням
2240
14019,72 (Чотирнадцять тисяч дев’ятнадцять грн. 72 коп.)

Листопад 2017 року

Послуги щодо оцінки інженерних мереж водопостачання та водовідведення
71240000-2  Архітектурні, інженерні та планувальні послуги
2240
198800,00 (Сто дев’яносто вісім тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

Листопад 2017 року


Затверджений  рішенням тендерного  комітету   від  22.11.2017 року № 56. 

Голова тендерного  комітету                     __________________________________________                        С.І. Блажевський                                                 

Секретар  тендерного комітету              ____________________________                                                                 О.І. Орлова




