ЗВІТ
про результати закупівель без проведення процедури
закупівлі
за_І_квартал 2016 року
Комунальне підприємство «Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької міської ради

05445563
Назва та код предмета
закупівлі

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Кількість
Найменування/П.І.Б.
Дата та
товару або
особи, з якою укладено
номер
обсяг
договір, та
договору
виконання
ідентифікаційний
;
робіт чи
номер/код особи, з якою
надання
укладено договір
послуг
КТП "Будматеріали"

Труби та трубки
зовнішнього д і а м е т р а не

м. Дрогобич, вул.

більше ніж 406,4 м м , зі
сталі, ішні
к о д ДК 016-2010-

Ціна
договору

Примітка

20.01.2015 178597,99 п. 6 ч. 1 ст. 4
№1

грн.

ЗУ "Про

Козловського, 2;

(сто

особливості

ЄДРПОУ 20775105,

сімдесят

здійснення

в т . ч . ПДВ

вісім тисяч державних

24.20.3;

п'ятсот

Бруски та прутки

закупівель в

дев'яносто окремих

гарячого оброблення, із
сталі
код ДК 016-2010-

сім

сферах

гривень,
99 коп.)

господарськ
ої
діяльності"

24.10.6;
Бруски тг суцільні
холодноволочильні
профілі, з нелегованої
сталі
код ДК 016-201024.31.1
Послуги професійні,
технічні та комерційні,
інші, н.в.і.у.
код

1 послуга

02.02.2015 3102,00

Філія ДП

"Укрдержбудекспертиз № 14-0597- грн.
а" у Львівській обл.

15

п. 6 ч. 1 ст. 4
ЗУ "Про

(три тисячі особливості

ДК 016-2010-

м. Львів, вул. 1.Франка,

сто дві

здійснення

74.90.2

61/220 ЄДРПОУ

гривні, 00

державних

35917794

коп.)

закупівель в

»

окремих

в т . ч . ПДВ

сферах
господарськ
ої
діяльності"
Прилади електричні
побутові, інші, н.в.і.у.
к о д ДК 016-201027.51.2

07.12.2015 451,60 грн. п. 6 ч. 1 ст. 4

ТзОВ "СавДістрибьюшин"

'

м. Київ, вул.
Дорогожицька, буд. 1

№ ФДОФТ- (чотириста ЗУ "Про
722-986101 п'ятдесят
одна

особливості
здійснення

ЄДРПОУ 35625082

гривня,60 державних

в т . ч . ПДВ

коп.)

закупівель в
окремих
сферах
господарськ

ої
діяльності"
Паливо рідинне та газ; Бензин-900

ТзОВ «Bor Рітейл»

оливи мастильні

л,

Волинська обл., м.

код ДК 016-2010-

Дизпаливо-

рЛуцьк, вул..

550 л

Кременецька, 38

19.20.2
(Паливо код ДК
021:2015-09100000-0)

«

11.01.2016 27360,50
№ 11-

грн.

п. 6 ч. 1 ст. 4
ЗУ"Про

ШК/44-01- (двадцять особливості
16

сім тисяч

здійснення

ЄДРПОУ 37821544

триста

державних

в т.ч. ПДВ

шістдесят

закупівель в

гривень,

окремих

50 коп.)

сферах
господарськ
ої
діяльності"

Х о м ' я к І.М.
(ініціали та прізвище)

<

