ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати закупівель без проведення процедури закупівлі
за 1 квартал 2015 року
ДП "Криворізька теплоцентраль", код за ЄДРПОУ 00130850
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Кількість
товару Найменування/П.І.Б. особи, з якою
або обсяг
укладено договір, та
виконанн
ідентифікаційний номер/код особи,
я робіт чи
з якою укладено договір
надання
послуг

Назва та код предмета закупівлі

1

згідно
20.13.62 специфіка ТОВ "Сувенір"
40.00
цій

Скло рідке

Послуги стаціонарного
телефонного зв'язку доступ і користування

Оренда кабельних
каналів, та ліній
зв'язку

Журнали та періодичні
видання надруковані інші

(Періодичні
видання та НТД в
асортименті)

58.14.19

Запчастини до
екскаваторів в
асортименті

29.32.3

Частини та приладдя до
моторних транспортних
засобів

Запчастини до
вантажних
автомобілей в
асортименті

61.10.11

згідно
актів
Товариство з обмеженою
передачівідповідальністю "Промтел""
прийманн
я

12 шт

Ціна договору

Примітки

4

5

6

3

2

Силікати

Дата та номер
договору

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Укртрансгруп"

згідно
Товариство з обмеженою
видаткови відповідальністю "Виробничокомерційна фірма
х
"Агротехкомплект"
накладних

02970062

01.01.2015

15/04

25 000,00

Двадцять п`ять
тисяч гривень 00
копiйок

п.2 част.1
(в т.ч. ПДВ 4
ст. 4 ЗУ №
166,67 грн.)
4851-VI

32264755

01.01.2015

500803005/Ар

3 542,40

Три тисячi п`ятсот
сорок двi гривнi 40
копiйок

п.2 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
590,40 грн.)
4851-VI

888,00

Вiсiмсот вiсiмдесят
вiсiм гривень 00
копiйок

35838749

02.01.2015

16122

Триста п`ятдесят
тисяч гривень 00
копiйок
21881235

05.01.2015

02/04

350 000,00

Ноль гривень 00
копiйок

29.32.3

1

(без ПДВ)

п.6 част.1 ст.
4 ЗУ № 4851VI платник
податку на
прибуток на
заг. умовах

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
58 333,33 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

32560942

05.01.2015

1

200 011,50

Двiстi тисяч
(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
одинадцять гривень 33 335,25 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
50 копiйок
грн.)

п.6 част.1
Десять тисяч
(в т.ч. ПДВ 1
ст. 4 ЗУ №
гривень 00 копiйок 666,67 грн.)
4851-VI

Товариство з обмеженою

Пропан і бутан, скраплені

Пропан - бутан

19.20.31

23670 л. відповідальністю виробничоторгівельна фірма "Авіас"

Послуги щодо
оформлювання документів
та інші спеціалізовані
допоміжні
конторські/офісні послуги

Інформаційноконсультаційні
послуги та
узгодження
документів

82.19.13



Криворізьке представництво
Дніпропетровської торговопромислової палати

02944828

05.01.2015

3-Е

10 000,00

Послуги щодо
оформлювання документів
та інші спеціалізовані
допоміжні
конторські/офісні послуги

Інформаційноконсультаційні
послуги та
узгодження
документів

82.19.13



Державне підприємство
"Зовнішторгвидав
України"

02426097

09.01.2015

68/18

480,00

Чотириста
вiсiмдесят гривень
00 копiйок

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
80,00 грн.)
4851-VI

Метал кольоровий інші
вироби з них

Металопрокат
сталевий

згідно
Товариство з обмеженою
видаткови
відповідальністю "НВФ
24.45.30
х
Дніпропрект"
накладних

33718185

09.01.2015

090115-3

300 000,00

Триста тисяч
гривень 00 копiйок

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
50 000,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

Електротехнічне
обладнання та товари

Муфта
з΄єднувальна

27.90.1

37660422

12.01.2015

1/04

2 480,40

п.6 част.1
Двi тисячi чотириста
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
вiсiмдесят гривень
413,00 грн.)
4851-VI
40 копiйок

25771603

13.01.2015

12

45 000,00

п.6 част.1
Сорок п`ять тисяч (в т.ч. ПДВ 7
ст. 4 ЗУ №
гривень 00 копiйок 500,00 грн.)
4851-VI

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Електроімпульс"

35230100

13.01.2015

02/04

1 800,00

п.6 част.1
Одна тисяча вiсiмсот (в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
гривень 00 копiйок 300,00 грн.)
4851-VI

згідно
Товариство з обмеженою
видаткови
відповідальністю
х
"Електроімпульс"
накладних

35230100

13.01.2015

67

200 000,00

14360920

14.01.2015

26009700306245

2 шт

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Торговий
Дім "Інтерпром"
Українське державне

Конверти, листівки
поштові

Поштові конверти
маркувальні

згідно
підприємство поштового
17.23.12. специфіка зв'язку "Укрпошта",
Дніпропетровська дирекція
цій
Українського державного

Лампи галогені з
вольфрамовою ниткою

Електролампи

Електротехнічне
обладнання та товари

Різні
електротовари

Послуги щодо грошового
посередництва, інші, н. в. і.
у.

Банківські послуги

27.40.12

3.1

64.19.3

500 шт



Публічне акціонерне
товариство комерційний банк
"Правекс-Банк"

2

Двiстi тисяч гривень
00 копiйок

без суми

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
33 333,33 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)
п.6 част.1
ст. 4 ЗУ №
4851-VI

Послуги щодо грошового
посередництва, інші, н. в. і.
у.

Послуги поштових
відділків

Банківські послуги

64.19.3

п.6 част.1
ст. 4 ЗУ №
4851-VI



Публічне акціонерне
товариство комерційний банк
"Правекс-Банк"

14360920

14.01.2015

26009700306245-І

Українське державне
підприємство поштового
зв'язку "Укрпошта",
Дніпропетровська дирекція
Українського державного
підприємства поштового звязку
"Укрпошта", Поштамп Центр
Поштового зв'язку №3

25771603

15.01.2015

26

99 900,00

Дев`яносто дев`ять
тисяч дев`ятсот
гривень 00 копiйок

п.6 част.1
Вiсiм тисяч
(в т.ч. ПДВ 1
ст. 4 ЗУ №
чотириста гривень
400,00 грн.)
4851-VI
00 копiйок

без суми

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
16 650,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

Послуги пошти

53.10.14



Вироби конструкційні
металеві та їхні частини

Вироби з металу

25.11.2

500 кг

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Дніпропромрегіон"

31692569

15.01.2015

03/04

8 400,00

Частини та приладдя до
моторних транспортних
засобів

Запчастини до
легкових
автомобілей в
асортименті

29.32.3

згідно
заявок

Приватне підприємство "
Віраж-95"

21887800

15.01.2015

06

75 000,00

Сiмдесят п`ять тисяч
гривень 00 копiйок

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
12 500,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

Послуги щодо
забезпечення
широкосмугового доступу
до Інтернету проводовими
мережами

Телекомунікаційне
обслуговування
"Інтернет"
(абонплата)

61.10.43



Державне підприємство
"Зовнішторгвидав України"

2426097

17.01.2015

00000901/КЗ

1 080,00

Одна тисяча
вiсiмдесят гривень
00 копiйок

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
180,00 грн.)
4851-VI

Кабельно-провідникова
продукція.

Провід витий
пломбувальний

25.93.15

Вироби з недорогоцінних
металів, інші

пломби свинцеві

25.99.29

38752786

19.01.2015

01/04

90 000,00

Дев`яносто тисяч
гривень 00 копiйок

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
15 000 грн.)
4851-VI

36220863

19.01.2015

07

150 000,00

Сто п`ятдесят тисяч
гривень 00 копiйок

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
25 000,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

Вироби пластмасові, інші
Вироби інші з пластмаси

Інструменти ручні, інші

Вальниці/підшипники

Пластикові пломби
згідно
22.29.29
з логотипом
специфіка
Вироби з
цій
22.29.29
пластмаси та
полімери
Інструмент і
остнастка в
асортименті
Підшипники в
асортименті

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВП.К"

25.73.10

згідно
Товариство з обмеженою
28.15.10 специфіка відповідальністю
"Кривбаспідшипник""
цій

3

Електроди з покривом для
Зварювальні
електродугового
зварювання з
матеріали
недорогоцінних металів

Бланочна
продукція в
асортименті

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
35 000,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

згідно
25.93.15Товариство з обмеженою
специфіка
відповідальністю "НВФ Ганза"
10.00
цій

38255479

20.01.2015

4

210 000,00

Двiстi десять тисяч
гривень 00 копiйок

згідно
Комунальне підприємство
17.23.13 специфіка
"Жовтнева районна друкарня"
цій

31550265

20.01.2015

5

235 000,00

Двiстi тридцять
(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
п`ять тисяч гривень 39 166,67 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
00 копiйок
грн.)

20217150

20.01.2015

2

220 000,00

31550092

20.01.2015

375-14Д

18 720,00

п.6 част.1
Вiсiмнадцять тисяч
(в т.ч. ПДВ 3
ст. 4 ЗУ №
сiмсот двадцять
120,00 грн.)
4851-VI
гривень 00 копiйок

Державне підприємство
"Зовнішторгвидав України"

02426097

22.01.2015

276/18

2 400,00

п.6 част.1
Двi тисячi чотириста (в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
гривень 00 копiйок 400,00 грн.)
4851-VI

84.24.11

Криворізький міський відділ
Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України
в Дніпропетровській області

14317806

23.01.2015

Кр018368

18 552,00

п.6 част.1
Вiсiмнадцять тисяч
(в т.ч. ПДВ 3
ст. 4 ЗУ №
п`ятсот п`ятдесят двi
092 грн.)
4851-VI
гривнi 00 копiйок

84.24.11

Криворізький міський відділ
Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України
в Дніпропетровській області

14317806

23.01.2015

Кр018367

18 552,00

п.6 част.1
Вiсiмнадцять тисяч
(в т.ч. ПДВ 3
ст. 4 ЗУ №
п`ятсот п`ятдесят двi
092,00 грн.)
4851-VI
гривнi 00 копiйок

Технічне обслуговування
та ремонтування
автомобілів і
маловантажних
автотранспортних засобів

Технічне обслугов. та
ремонт легкових
автомобілів

45.20.1

Технічне обслуговування
та ремонтування інших
автотранспортних засобів

Техн.осмотр спец. та
техніки

45.20.2

Послуги щодо
оформлювання документів
та інші спеціалізовані
допоміжні
конторські/офісні послуги

Інформаційноконсультаційні
послуги та
узгодження
документів

82.19.13

Послуги міліції/поліції

Послуги охорони РК2

Послуги міліції/поліції

Послуги охорони РК4

згідно
Товариство з обмеженою
акта
відповідальністю "Стожари
викон.роб ЛТД"
іт

Товариство з обмеженою

згідно
відповідальністю
рахунку "ПромТехДіагностика"



4

Двiстi двадцять
тисяч гривень 00
копiйок

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
36 666,67 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

Криворізький міський відділ
Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України
в Дніпропетровській області

14317806

23.01.2015

Кр018366

18 552,00

Вiсiмнадцять тисяч (в т.ч. ПДВ п.2 част.1
п`ятсот п`ятдесят двi 42 453 646,60 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
гривнi 00 копiйок
грн.)

Послуги міліції/поліції

Послуги охорони РК3

Послуги міліції/поліції

спостереження та
обслуговування
сигналізації (Південний 84.24.11
експлуатаційний
район)

Криворізький міський відділ
Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України
в Дніпропетровській області

14317806

23.01.2015

Кр018365

18 552,00

Вiсiмнадцять тисяч (в т.ч. ПДВ п.2 част.1
п`ятсот п`ятдесят двi 30 617 190,38 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
гривнi 00 копiйок
грн.)

Послуги міліції/поліції

Послуги охорони РК6

84.24.11

Криворізький міський відділ
Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України
в Дніпропетровській області

14317806

23.01.2015

Кр018364

18 552,00

п.2 част.1
Вiсiмнадцять тисяч
(в т.ч. ПДВ 3
ст. 4 ЗУ №
п`ятсот п`ятдесят двi
092,00 грн.)
4851-VI
гривнi 00 копiйок

Послуги міліції/поліції

Послуги охорони РК5

84.24.11

Криворізький міський відділ
Управління Державної служби
охорони при ГУМВС України
в Дніпропетровській області

14317806

23.01.2015

Кр018363

18 552,00

п.6 част.1
Вiсiмнадцять тисяч
(в т.ч. ПДВ 3
ст. 4 ЗУ №
п`ятсот п`ятдесят двi
092,00 грн.)
4851-VI
гривнi 00 копiйок

Послуги підприємств щодо
Вивіз побутових
перевезення безпечних
відходів
відходів

38.11.6

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Екоспецтранс"

33265283

23.01.2015

80/4

4 536,00

Технічне обслуговування
та ремонтування інших
автотранспортних засобів

45.20.2

згідно
Товариство з обмеженою
специфіка відповідальністю
"Дніпротехекспертиза"
цій

36054071

24.01.2015

01/15

1 890,00

п.6 част.1
Одна тисяча вiсiмсот
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
дев`яносто гривень
315,00 грн.)
4851-VI
00 копiйок

згідно
Товариство з обмеженою
23.99.19специфіка відповідальністю
10.00
"Реммаркбуд"
цій

31932903

26.01.2015

08/04

420 000,00

Чотириста двадцять (в т.ч. ПДВ п.6 част.1
тисяч гривень 00
70 000,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
копiйок
грн.)

20012643480

26.01.2015

08/04

2 745,00

п.6 част.1
Двi тисячi сiмсот
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
сорок п`ять гривень
457,50 грн.)
4851-VI
00 копiйок

84.24.11



Техн.осмотр спец. та
техніки

Шлаковата, силікатна
мінеральна вата й подібні
види мінеральної вати та їх Мінвата
суміші навалом, у листах
чи рулонах

Папір копіювальний

Папір ксероксний

17.12.7600.00



50 шт

Фізична особа-підприємець
Бондаренко О.В.

5

Чотири тисячi
п`ятсот тридцять
шiсть гривень 00
копiйок

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
756 грн.)
4851-VI

Пропан і бутан, скраплені

Пропан - бутан для
різки

згідно
Товариство з обмеженою
19.20.31 специфіка
відповідальністю "Кріоресурс"
цій

Фітинги до труб чи трубок фурнітура в
зі сталі, не литі
асортименті

24.20.40

12 шт

Вироби зі скловолокна,
нетикстильних волокон,
інш.

Стеклопласти

23.14.12

500 п.м.

Вироби зі скловолокна,
нетикстильних волокон,
інш.

Стеклопласти

згідно
Приватне підприємство
23.14.12 специфіка
"Імператив"
цій

Вироби зі скловолокна,
нетикстильних волокон,
інш.

Стеклопласти

23.14.12

500 п.м.

25.73.60

Ножі та різальні пласти до
Круг відрізний
машин та мех. пристроїв

Фізична особа-підприємець
Монаков Д.В.

37861723

26.01.2015

09

150 000,00

Сто п`ятдесят тисяч
гривень 00 копiйок

Вiсiмсот сiмдесят
чотири гривнi 00
копiйок

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
25 000,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

(без ПДВ)

п.2 част.1
ст. 4 ЗУ №
4851-VI
платник
єдиного
налогу

2847205473

27.01.2015

09/04

874,00

36511110

28.01.2015

11/04

8 748,00

п.6 част.1
Вiсiм тисяч сiмсот
(в т.ч. ПДВ 1
ст. 4 ЗУ №
сорок вiсiм гривень
458,00 грн.)
4851-VI
00 копiйок

36511110

28.01.2015

11/04

262 500,00

п.6 част.1
Двiстi шiстдесят двi
(в т.ч. ПДВ 4
ст. 4 ЗУ №
тисячi п`ятсот
3750,00 грн.)
4851-VI
гривень 00 копiйок

Приватне підприємство "
Імператив"

36511110

28.01.2015

12/04

8 748,00

п.6 част.1
Вiсiм тисяч сiмсот
(в т.ч. ПДВ 1
ст. 4 ЗУ №
сорок вiсiм гривень
458,00 грн.)
4851-VI
00 копiйок

3 шт

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Профтехінструмент"

34810550

28.01.2015

13/04

260,93

33265283

29.01.2015

27/4

26 460,00

Двадцять шiсть
п.2 част.1
тисяч чотириста (в т.ч. ПДВ 4
ст. 4 ЗУ №
шiстдесят гривень 00 410,00 грн.)
4851-VI
копiйок

19430915

30.01.2015

129

8 253,52

п.2 част.1
Вiсiм тисяч двiстi
(в т.ч. ПДВ 1
ст. 4 ЗУ №
п`ятдесят три гривнi
375,59 грн.)
4851-VI
52 копiйки

Приватне підприємство "
Імператив"

Розміщування інших
небезпечних відходів

Розміщення твердих
будівельних та
промислових відходів
IV класу небезпеки

38.22.29



Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Екоспецтранс"

Послуги щодо
прогнозування погоди та
метеорологічні послуги

Послуги
гідрометцентру

74.90.14



Дніпропетровський
регіональний центр з
гідрометеорології

6

Двiстi шiстдесят
гривень 93 копiйки

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
43,49 грн.)
4851-VI

Засоби кріплення нарізні із
Гайки
заліза чи сталі

25.94.11

Засоби кріплення нарізні із
Болти М6-М36
заліза чи сталі

згідно
25.94.11 специфіка
цій

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Дніпропромрегіон"

Сто сiмдесят сiм
тисяч шiстсот
гривень 00 копiйок

(в т.ч. ПДВ п.2 част.1
29 600,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

31692569

02.02.2015

10/04

177 600,00

згідно
Товариство з обмеженою
специфіка
відповідальністю "Ліма-Соль"
цій

39309839

02.02.2015

01/15

214 206,00

згідно
специфіка
цій

32693804

02.02.2015

12

400 000,00

23651059

04.02.2015

16/04

9 500,00

п.6 част.1
Дев`ять тисяч
(в т.ч. ПДВ 1
ст. 4 ЗУ №
п`ятсот гривень 00
583,33 грн.)
4851-VI
копiйок

30260277

09.02.2015

13/04

79 300,00

Сiмдесят дев`ять
тисяч триста
гривень 00 копiйок

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
13 216,67 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Акварель-Н"

34986257

11.02.2015

17/04

2 180,04

Двi тисячi сто
вiсiмдесят гривень
04 копiйки

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
363,34 грн.)
4851-VI

Приватне підприємство
"Нігма"

32410656

12.02.2015

18/04

4 110,00

Чотири тисячi сто
десять гривень 00
копiйок

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
685,00 грн.)
4851-VI

13.02.2015

19/04

2 880,00

Двi тисячi вiсiмсот
вiсiмдесят гривень
00 копiйок

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
480 грн.)
4851-VI

Дріт

Дріт холодноволочильний
в'язальний(оцинко
з нелегованої сталі

24.34.11

Сіль кам΄яна (для
технічних потреб)

10.84.3

Устатковання електричне, Електрообладнанн
інше, та його частини
я в асортименті

27.90.1

Проводи та кабелі
електронні й електричні,
інші

Кабель в
асортименті

27.32.1

Дріт з покривом

Провід в
асортименті

25.93.15

Частини та приладдя до
обчислювальних машин

Витратні матеріали
до комп'ютерної
26.20.40
техніки та до
оргтехніки в
асортименті

Мило, засоби мийні та
засоби для чищення

Мило господарче

20.41.3

Папір копіювальний

Папір ксероксний

17.12.7600.00

30 шт

Цемент

Цемент М -400

23.51.1

3 тн

Плитка, плити, цегла та
подібні вироби з цементу,
бетону або штучного
каменю

Плита т/т в
асортименті

23.61.11

20 шт

ваний) Ø1,4-1,8

Сіль харчова

30 шт

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЗенітІмпекс"

Приватне підприємство
"Елтекс"

згідно
Товариство з обмеженою
специфіка відповідальністю "ТехноДнепр"
цій

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будконструкція"
7

Двiстi чотирнадцять (в т.ч. ПДВ п.6 част.1
тисяч двiстi шiсть
35 701,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
гривень 00 копiйок
грн.)

Чотириста тисяч
гривень 00 копiйок

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
66 666,67 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

Послуги щодо
калібрування засобів
вимірювання
радіотехнічних величин

Послуги з
радіочастотного
моніторингу

71.20.1901.16



Центральна філія Державного
підприємства "Український
державний центр радіочастот"

Послуги щодо
оформлювання документів
та інші спеціалізовані
допоміжні
конторські/офісні послуги

Інформаційноконсультаційні
послуги та
узгодження
документів

82.19.13



Приватне підприємство "СтройСмета"

Плитка, плити, цегла та
подібні вироби з цементу,
бетону або штучного
каменю

Плита т/т в
асортименті

23.61.11

20 шт

Лакофарбувальні
вироби
васортименті

20.12.21

Клеюча суміш в
асортименті

20.52.1

Шифер

23.61.11

Речовини фарбувальні
органічні синтетичні й
кольорові лаки та
препарати, виготовлені на
їхній основі
Клеї
Плита, плитка, вироби з
бетону

Плити деревностружкові й Деревоволокниста
подібні плити з деревини плита
чи з інших здерев'янілих
Дерево-стружкова
матеріалів

плита.
Вапно негашене, гашене та
Вапно
гідравлічне
Плитка та плити керамічні Кахель

згідно
Товариство з обмеженою
специфіка
відповідальністю "Будторг КР"
цій
23.31.10
23.52.1

Шпалери

Шпалери

17.24.1

Гіпс

Гіпс

23.52.2

Саморізи 3х2,5;
2,5х100

Засоби кріпильні ненарізні, Дюбель 6х40;
із заліза чи сталі, н. в. і. у. 12х120

312,00

Триста дванадцять
гривень 00 копiйок

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
52,00 грн.)
4851-VI

13.02.2015

654/03

2 736,00

Двi тисячi сiмсот
тридцять шiсть
гривень 00 копiйок

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
456,00 грн.)
4851-VI

18.02.2015

24/04

2 880,00

Двi тисячi вiсiмсот
вiсiмдесят гривень
00 копiйок

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
480,00 грн.)
4851-VI

18.02.2015

17/04

120 000,00

Сто двадцять тисяч
гривень 00 копiйок

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
20 000,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

16.21.13

22.23.11

заліза чи сталі

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будконструкція"

646/03

16.21.13

Вироби пластмасові для
будівництва; лінолеум і
Лінолеум
покриви на підлогу, тверді,
не пластикові

Шурупи 3х2,5 ;
Засоби кріплення нарізні із 10Х150

36296712

13.02.2015

38658770

25.94.11
25.94.11
25.94.12

8

Шлаковата, силікатна
мінеральна вата й подібні
види мінеральної вати та їх Мінвата
суміші навалом, у листах
чи рулонах

Послуги щодо
випробовування й
аналізування складу та
чистоти

Контрольнi проби:
СО

Послуги щодо
випробування та аналізу
складу та чистоти

Проведення вимірів
забруднюючих
речовин в
атмосферному
повітрі на межах
санітарно-захисних
зон

згідно
23.99.19Товариство з обмеженою
специфіка
відповідальністю "Будторг КР"
10.00
цій

18.02.2015

16/04

420 000,00

71.20.11

Відокремлений структурний
підрозділ "Криворізький
згідно
міський відділ лабораторних
специфіка досліджень державної
установи "Дніпропетровський
цій
обласний лабораторний центр
ДержсанепідслужбиУкраїни"

38529287

18.02.2015

1149

3 222,82

Три тисячi двiстi
двадцять двi гривнi
82 копiйки

71.20.11

Відокремлений структурний
підрозділ "Криворізький
згідно
міський відділ лабораторних
специфіка досліджень державної
установи "Дніпропетровський
цій
обласний лабораторний центр
ДержсанепідслужбиУкраїни"

38529287

18.02.2015

1150

5 543,88

п.6 част.1
П`ять тисяч п`ятсот
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
сорок три гривнi 88
923,98 грн.)
4851-VI
копiйок

Інструменти ручні для
Господарчі товари
використовування в сільск.
в асортименті
госп.

25.73.10

Спец. харчування
для робітників,
молочні продукти

10.51.5

Контрольнi проби:
зливових вод

71.20.11

Капремонти високовольтного обладнання
підстанції РК № 1-6

ДСТУ
Б.Д.1.1-1
:2013

Продукти молочні

Послуги щодо
випробовування й
аналізування складу та
чистоти

Чотириста двадцять (в т.ч. ПДВ п.6 част.1
тисяч гривень 00
70 000,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
копiйок
грн.)

38658770

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
537,14 грн.)
4851-VI

п.2 част.1
ст. 4 ЗУ №
4851-VI
платник
єдиного
налогу

2862606064

19.02.2015

25/04

432,00

Чотириста тридцять
двi гривнi 00 копiйок

згідно
Приватне акціонерне
специфіка товариство "Криворізький
міськмолокозавод №1"
цій

00444932

19.02.2015

24/04/М/пр

120 000,00

Сто двадцять тисяч
гривень 00 копiйок

(в т.ч. ПДВ п.2 част.1
20 000,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

Відокремлений структурний
підрозділ "Криворізький
згідно
міський відділ лабораторних
специфіка досліджень державної
установи "Дніпропетровський
цій
обласний лабораторний центр
ДержсанепідслужбиУкраїни"

38529287

20.02.2015

1238

510,10

П`ятсот десять
гривень 10 копiйок

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
85,02 грн.)
4851-VI

02568093

23.02.2015

869/20

681,96

Шiстсот вiсiмдесят
одна гривня 96
копiйок

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
113,66 грн.)
4851-VI

згідно Фізична особа-підприємець
рахунку Бондар Н.А.

згідно
акту

Державне підприємство
"Криворізький наукововиробничий центр
стандартизації, метрології та
сертифікації"

9

(без ПДВ)

Фарби та лаки на основі
акрилових або вінілових
полімерів у водному
середовищі

Фарба Емаль ПФ

20.30.11

Шпаклівки малярські

Грунт

20.30.2255.00

Речовини фарбувальні
органічні синтетичні й
кольорові лаки та
Сурік
препарати, виготовлені на
їхній основі

20.12.21

Фарби та лаки на основі
акрилових або вінілових
полімерів у водному
середовищі

20.30.11

Фарба НЦ-131

Речовини фарбувальні
Лакофарбувальні
органічні синтетичні й
кольорові лаки та
вироби
препарати, виготовлені на васортименті
їхній основі

Послуги підприємств щодо Передача
промислових
перевезення небезпечних
(небезпечних )
відходів
відходів

23.02.2015

21/04

90 000,00

00226106

23.02.2015

28/04

4 551,00

23.14.12

500 п.м.

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Спец-Буд""

32676473

23.02.2015

26/04

9 828,00

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Реактив"

24246094

23.02.2015

18/04

64 500,00

20.13.2

згідно
специфіка
цій

Реагенти:

Послуги щодо токарного
обробляння металевих
деталей

00204607

27 шт

Вироби зі скловолокна,
нетикстильних волокон,
інш.

Послуги щодо
токарного
обробляння
металевих деталей
автотранспорту

Дев`яносто тисяч
гривень 00 копiйок

Публічне акціонерне
товариство "Уманський завод
"Мегомметр"

27.90.1

Елементи хімічні, н. в. і. у.;
Реактиви в
кислоти та сполуки
асортименті:
неорганічні

Публічне акціонерне
товариство "Криворізький
суриковий завод"

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
15 000,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

20.12.21

Устатковання електричне, Електрообладнанн
інше, та його частини
я в асортименті

Стеклопласти

згідно
специфіка
цій

25.62.1

38.12.3

згідно Фізична особа-підприємець
рахунку Васильєв І.Ю.

⁻

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Сучасний
центр утилізації"

2194818017

38962363

10

24.02.2015

25.02.2015

944/45

00-02/СГ

7 000,00

5 000,00

Чотири тисячi
п`ятсот п`ятдесят
одна гривня 00
копiйок
Дев`ять тисяч
вiсiмсот двадцять
вiсiм гривень 00
копiйок
Шiстдесят чотири
тисячi п`ятсот
гривень 00 копiйок

Сiм тисяч гривень 00
копiйок

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
758,50 грн.)
4851-VI
п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ 1
ст. 4 ЗУ №
638,00 грн.)
4851-VI
(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
10 750,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

(без ПДВ)

п.2 част.1
ст. 4 ЗУ №
4851-VI
платник
єдиного
налогу

п.2 част.1
ст. 4 ЗУ №
П`ять тисяч гривень (в т.ч. ПДВ 4851-VI
00 копiйок
833,33 грн.) платник
єдиного
налогу

Послуги підприємств щодо Передача
промислових
перевезення небезпечних
(небезпечних )
відходів
відходів

38.12.3

Експертиза на
відповідність
Послуги щодо технічного технологічного
транспортного засобу 71.20.1
випробовування й
нормативноаналізування
правовим актам з
охорони праці
України
Послуги щодо
Інформаційнооформлювання документів консультаційні
послуги та
та інші спеціалізовані
82.19.13
узгодження
допоміжні
конторські/офісні послуги документів

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Метал"

24446930

26.02.2015

2602-ВМ/2

1 000,00

згідно
видаткови
х
накладних

Державне підприємство
"Криворізький експертнотехнічний центр
Держгірпромнагляду України"

31223828

27.02.2015

392/Т

1 960,72

Одна тисяча
дев`ятсот шiстдесят
гривень 72 копiйки

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
326,79 грн.)
4851-VI

згідно
рахунку

Публічне акціонерне
товариство "Арселор Мітал
Кривий Ріг"

27.02.2015

995/48

150,00

Сто п`ятдесят
гривень 00 копiйок

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
25 грн.)
4851-VI

Публічне акціонерне
товариство "Арселор Мітал
Кривий Ріг"

27.02.2015

996/48

180,00

Сто вiсiмдесят
гривень 00 копiйок

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
30,00 грн.)
4851-VI

Двi тисячi вiсiмсот
тридцять сiм
гривень 50 копiйок

⁻

Послуги щодо
оформлювання документів
та інші спеціалізовані
допоміжні
конторські/офісні послуги

Інформаційноконсультаційні
послуги та
узгодження
документів

82.19.13

згідно
рахунку

Пропан і бутан, скраплені

Пропан - бутан для
різки

19.20.31

5 бал

Послуги щодо
оформлювання документів
та інші спеціалізовані
допоміжні
конторські/офісні послуги

Інформаційноконсультаційні
послуги та
узгодження
документів

82.19.13



Послуги щодо наукового
досліджування та
експериментального
розробляння у сфері
медичних наук

Лабораторні
дослідження умов
праці.

72.19.30

п.2 част.1
ст. 4 ЗУ №
Одна тисяча гривень (в т.ч. ПДВ 4851-VI
00 копiйок
166,67 грн.) платник
єдиного
налогу

п.6 част.1
ст. 4 ЗУ №
4851-VI

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Кріоресурс"

37861723

03.03.2015

36/04

2 837,50

Державне підприємство
"Зовнішторгвидав України"

02426097

06.03.2015

1092/18

5 000,00

п.6 част.1
П`ять тисяч гривень (в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
00 копiйок
833,33 грн.)
4851-VI

38529287

10.03.2015

1607

9 882,38

п.6 част.1
Дев`ять тисяч
(в т.ч. ПДВ 1
ст. 4 ЗУ №
вiсiмсот вiсiмдесят
647,06 грн.)
4851-VI
двi гривнi 38 копiйок

Відокремлений структурний
підрозділ "Криворізький
згідно
міський відділ лабораторних
специфіка досліджень державної
установи "Дніпропетровський
цій
обласний лабораторний центр
ДержсанепідслужбиУкраїни"

11

(без ПДВ)

Ремонтування та технічне
обслуговування металевих
кисневих
цистерн, резервуарів і
вмістищ

згідно
Товариство з обмеженою
33.11.12 специфіка відповідальністю "Інженерновиробнича фірма "Ремтехгаз"
цій

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ 5
ст. 4 ЗУ №
833,33 грн.)
4851-VI

п.6 част.1
(в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
325,00 грн.)
4851-VI

11.03.2015

42/04

1 950,00

Одна тисяча
дев`ятсот п`ятдесят
гривень 00 копiйок

29.32.3

25 шт

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Ексіст
Автомотів"

39491019

11.03.2015

41/04

8 727,00

п.6 част.1
Вiсiм тисяч сiмсот
(в т.ч. ПДВ 1
ст. 4 ЗУ №
двадцять сiм
454,50 грн.)
4851-VI
гривень 00 копiйок

24600348

13.03.2015

68-03-ТС

21 900,00

п.6 част.1
Двадцять одна
(в т.ч. ПДВ 3
ст. 4 ЗУ №
тисяча дев`ятсот
650,00 грн.)
4851-VI
гривень 00 копiйок

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Кріоресурс"

37861723

18.03.2015

44/04

2 837,50

Двi тисячi вiсiмсот
тридцять сiм
гривень 50 копiйок

120 кг

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Інженерновиробнича фірма "Ремтехгаз"

30299519

20.03.2015

65/15

135 000,00

Сто тридцять п`ять
тисяч гривень 00
копiйок

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
22 500,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

⁻

Державне підприємство
"Криворізький наукововиробничий центр
стандартизації, метрології та
сертифікації"

02568093

23.03.2015

213-М

400 800,00

Чотириста тисяч
вiсiмсот гривень 00
копiйок

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
66 800,00 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

23.03.2015

47/04

1 800,00

26.03.2015

405

Послуги щодо технічного
інспектування дорожньотранспортних засобів

Діагностика
автомобілів

71.20.14

Пропан і бутан, скраплені

Пропан - бутан для
різки

19.20.31

5 бал

Карбітний газ

Ацетилен

19.20.3

Послуги щодо технічного
випробування й
аналізування

Поточний ремонт та
випробування
газозварного
обладнання

71.20.1

Послуги щодо грошового
посередництва, інші, н. в. і. Банківські послуги
у.

Тридцять п`ять
тисяч гривень 00
копiйок

20012643480

Запчастини до
легкових
автомобілей в
асортименті

Гравій та пісок

35 000,00

Фізична особа-підприємець
Бондаренко О.В.

Частини та приладдя до
моторних транспортних
засобів

Щебінь
кварцитний

59/15

25 шт

Папір ксероксний

Ремонт та
держповірка засобів
вимірювальної
техніки

10.03.2015

17.12.7600.00

Папір копіювальний

Ремонтування та технічне
обслуговування
інструментів і приладів для
вимірювання,
випробовування й навігації

30299519

знідно
Товариство з обмеженою
акта
відповідальністю "Д.І.О. прийманн
Трейдер Інтернаціонал"
я здачі

(без ПДВ)

п.6 част.1
ст. 4 ЗУ №
4851-VI

33.13.11

08.12.1

100 тн

Публічне акціонерне
товариство "Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат"

64.19.3

⁻

Державний експортноімпортний банк України

19362131

12

п.6 част.1
Одна тисяча вiсiмсот (в т.ч. ПДВ
ст. 4 ЗУ №
гривень 00 копiйок 300,00 грн.)
4851-VI

без суми

п.6 част.1
ст. 4 ЗУ №
4851-VI

Послуги щодо грошового
посередництва, інші, н. в. і. Банківські послуги
у.

64.19.3

⁻

Державний експортноімпортний банк України

19362131

26.03.2015

406

без суми

п.6 част.1
ст. 4 ЗУ №
4851-VI

Послуги щодо грошового
посередництва, інші, н. в. і. Банківські послуги
у.

64.19.3

⁻

Державний експортноімпортний банк України

19362131

26.03.2015

0084000545

без суми

п.6 част.1
ст. 4 ЗУ №
4851-VI

31385446

30.03.2015

26/04

Покрівельні

Вироби на основі бітуму (у
матеріали:
рулонах), інші

бікроеласт

Фарби та лаки, інші, на
основі синтетичних
полімерів, н. в. і. у.

Праймер, мастика

Голова комітету з конкурсних торгів

згідно
23.95.12Товариство з обмеженою
специфіка
59.00
відповідальністю "КМЦ"
цій
згідно
20.30.12Товариство з обмеженою
специфіка
90.00
відповідальністю "КМЦ"
цій

______________________
(підпис) М.П.

В.М. Поштенко
(ініціали та прізвище)

13

160 000,00

Сто шiстдесят тисяч
гривень 00 копiйок

(в т.ч. ПДВ п.6 част.1
26 666,67 ст. 4 ЗУ №
4851-VI
грн.)

