Номер договору,Дата договору,Предмет договору,ДК 021(cpv-код),Контрагент,Дата з,Дата по,Вартість,ПДВ договор
207,2019-07-02,"надання освітніх послуг посадовим особам в межах навчальної програми ""Менеджмент конфлікт
1507/1,2019-07-15,придбання
33760000-5,ФОП Литвин
товару
Т.О.
згідно
(2983315803),2019-07-15,2019-12-31,3486.62,,UAH,
специфікації до договору,39800000-0
1507,2019-07-15,придбання паперу офісного А4 (ксероксного),30190000-7,"ППФ ""Коректор"" (24831243)",2019-07907,2019-07-09,"послуги з т/о комп'ютерної техніки, обладнання, приборів та периферійного устаткування, які підл
165,2019-07-02,послуги з т/о вогнегасників,50413200-5,Полтавське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне п
1,2019-08-19,послуги з т/о вогнегасників (зменшення суми договору),50413200-5,Полтавське обласне спеціалізова
1309,2019-09-13,придбання знищувача документів shredmark 702X,30190000-7,"НВТОВ ""Промелектроніка"" (1393
2009,2019-09-20,"інформаційно-консультаційні послуги з організації та проведення процедури закупівлі Відкриті то
1209,2019-09-12,надання кваліфікованих електронних довірчих послуг,72310000-1,"ДП ""Національні інформаційні
11.612/19,2019-09-18,послуги зі створення комплексної системи захисту інформації в Управлінні адміністративних
10,2019-09-03,"послуги по організації та проведення Форуму підприємців м.Полтава на виконання Програми посил
1807,2019-07-18,придбання та виготовлення бланкової та друкованої продукції,22458000-5,ППМихайлик В.М. (245
609,2019-09-06,"послуги з технічного забезпечення заходу Форуму підприємців м.Полтава на виконання Програми
,79950000-8,ПП ""Піар Мюзік"" (37667302)",2019-10-06,2019-12-31,5000.00,,UAH,
1,2019-09-06,послуги з технічного забезпечення заходу Форуму підприємців м.Полтава на виконання Програми пос
12/15-ДУ,2019-09-03,"послуги з організації та проведення розважальних заходів (демонстрація спецефектів) під ча
ОС000000344,2019-08-02,"надання послуг по поставці пакетів оновлення ПЗ ""Іс-Про"" відповідно до специфікації"
1209/1,2019-09-12,"послуги з приймання, розборки та утилізації комп'ютерної техніки, обладнання, приблоів та пе
1,2019-08-08,папір офісний (ксероксний) та канцелярські товари (збільшення суми договору),30190000-7,ФОП Прут

Дата по,Вартість,ПДВ договору,Валюта,Примітки
ами ""Менеджмент конфліктних ситуацій""",80510000-2,"Вищий навчальний заклад Укоопспілки ""Полтавський університет ек

ектор"" (24831243)",2019-07-15,2019-12-31,5000.00,833.33,UAH,
ійного устаткування, які підлягають списанню або виведенню з експлуатації",71310000-4,"ТОВ ""Укрсервіс М"" (39461251)",201
ване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт Добровільного пожежного товариства України (00183087),2019
авське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт Добровільного пожежного товариств
В ""Промелектроніка"" (13935790)",2019-09-13,2019-12-31,1700.00,283.33,UAH,
оцедури закупівлі Відкриті торги згідно ЗУ ""Про публічні закупівлі""",79410000-1,Полтавська торгово-промислова палата (0294
""Національні інформаційні системи"" (39787008)",2019-09-12,2019-12-31,1800.00,300.00,UAH,
правлінні адміністративних послуг Полтаської міської ради,72220000-3,"Державне підприємство ""Українські спеціальні систем
а виконання Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м.Полтава по створенню та
000-5,ППМихайлик В.М. (2456204919),2019-07-18,2019-12-31,1300.00,,UAH,
тава на виконання Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м.Полтава по світлово

а на виконання Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м.Полтава по світловому
нстрація спецефектів) під час Форуму підприємців м.Полтава на виконання Програми посилення конкурентоспроможності мал
відповідно до специфікації",72220000-3,"ТОВ ""Обліксофт"" (21054000)",2019-08-02,2019-12-31,1584.00,,UAH,
обладнання, приблоів та периферійного устаткування, а також лому і відходів вд списаної електротехніки.",90510000-5,"ТОВ "
овору),30190000-7,ФОП Прутков В.Г. (2854602414),2019-08-08,2019-12-31,20000.00,,UAH,додаткова угода

"Полтавський університет економіки і торгівлі"" (01597997)",2019-07-02,2019-12-31,3180.00,,UAH,

крсервіс М"" (39461251)",2019-07-09,2019-12-31,150.00,25.00,UAH,
ства України (00183087),2019-07-02,2019-12-31,1080.00,180.00,UAH,
льного пожежного товариства України (00183087),2019-08-19,2019-12-31,-324.3,-54.05,UAH,додаткова угода

ово-промислова палата (02944892),2019-09-20,2019-12-31,6360.00,1060.00,UAH,

"Українські спеціальні системи"" (32348248)",2019-09-18,2019-12-31,1097000.00,182833.33,UAH,
а м.Полтава по створенню та розміщенню рекламної та інформаційної продукції , проведення розважальних заходів згілно вим

ництва м.Полтава по світловому та сценічному забезпеченню.

тва м.Полтава по світловому та сценічному забезпеченню. (погодження переліку послуг та ?х вартості),79950000-8,"ПП ""Піар М
онкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м.Полтава згідно вимогами замовника за договірною ціною, я
584.00,,UAH,
отехніки.",90510000-5,"ТОВ ""Укрсервіс М"" (39461251)",2019-09-12,2019-12-31,1000.00,250.00,UAH,

ажальних заходів згілно вимог замовника згідно додатку до договору",79950000-8,ФОП Бойко Ю.О (2243416393),2019-09-03,2

ості),79950000-8,"ПП ""Піар Мюзік"" (37667302)",2019-10-06,2019-12-31,,,,додаткова угода
ника за договірною ціною, яка зазначена в додатку.",92360000-2,ФОП Проценко І.В. (2547618350),2019-09-03,2019-12-31,1500

О (2243416393),2019-09-03,2019-12-31,60000.00,,UAH,

2019-09-03,2019-12-31,15000.00,,UAH,

