
 ЄДРПОУ 42956062

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником
Код згідно з 

КЕКВ 

Розмір 

бюджетного 

призначення 

та/або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі, грн. 

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки 

1 2 3 4 5 6

39120000-9 Столи, серванти, письмові 

столи та книжкові шафи ( стіл для 

проведення нарад)

3110 29400,00
Без застосування 

електронної 

системи

листопад

31440000-2 Акумуляторні батареї ( 

акумуляторні батареї для UPS сервера 

,телефонної станціїї та комп'ютерів)
2210 3500,00

Без застосування 

електронної 

системи

листопад

71310000-4 Консультаційні послуги у 

галузях інженерії та будівництва 

(Експерт.незал.оцінка об’єкта  малої 

приватизації -гаражі  смт. Ємільчине 

вул.Соборна,45 Новоград-Волинський 

р-н Житомир.обл.  )

2240 3200,00
Без застосування 

електронної 

системи

листопад

09130000-9 Нафта і дистиляти ( 

бензин А-95)
2210 18000,00

Без застосування 

електронної 

системи

листопад

22410000-7 Марки ( марки)
2210 12750,00

Без застосування 

електронної 

системи

листопад

30190000-7 Офісне устаткування та 2210 1250,00
Без застосування 

електронної 
листопад

42910000-8 Апарати для 

дистилювання, фільтрування чи 

ректифікації ( фільтри салону, палива, 

повітряний, оливний)

2210 426,00
Без застосування 

електронної 

системи

листопад

09210000-4  Мастильні засоби ( Олива 

моторна)
2210 514,00

Без застосування 

електронної 

системи

листопад

22410000-7 Марки ( марки та 

конверти марковані)
2210 5860,00

Без застосування 

електронної 

системи

листопад

30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне (папір, файли, 

коректори, скоби, скріпки, стержні ) 
2210 4628,20

Без застосування 

електронної 

системи

листопад

22830000-7 Зошити ( Зошит А4)
2210 215,00

Без застосування 

електронної 

системи

листопад
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22850000-3   

Швидкозшивачі та супутнє приладдя ( 

Папки та швидкозшивачі картонні)
2210 1100,00

Без застосування 

електронної 

системи

листопад

444200000-0 Будівельні товари ( 

клейка стрічка)
2210 55,90

Без застосування 

електронної 

системи

листопад

30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне (конверти немарковані 

) 

2210 140,00
Без застосування 

електронної 

системи

листопад

19640000-4 Поліетиленові мішки та 

пакети для сміття ( пакети для сміття) 2210 1591,00
Без застосування 

електронної 

системи

листопад

39830000-9 Продукція для чищення  ( 

Засоби для миття підлоги, туалету, 

скла )

2210 1250,50
Без застосування 

електронної 

системи

листопад

39810000-3 Ароматизатори та воски ( 

Освіжувач повітря, поліроль для 

меблів)

2210 213,55
Без застосування 

електронної 

системи

листопад

39220000-0 Кухонне приладдя, товари 

для дому та господарства і приладдя 

для закладів громадського харчування 

( відра, йоржики для унітазу, віник, 

швабра)

2210 1030,25
Без застосування 

електронної 

системи

листопад

19510000-4 Гумові вироби ( гумові 

рукавиці)
2210 169,00

Без застосування 

електронної 

системи

листопад

39520000-3  Готові текстильні вироби 

( серветки для прибирання) 2210 197,50
Без застосування 

електронної 

системи

листопад

33710000-0 Парфуми, засоби гігієни 

та презервативи  ( мило господарське, 

мило рідке)

2210 527,35
Без застосування 

електронної 

системи

листопад

Т.В. Прилуцька

Секретар тендерного комітету А.С. Маслова

Голова тендерного комітету
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