ІНФОРМАЦІЯ
про здійснення закупівель товарів, робіт і послу згідно Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019 року № 114-IX із змінами і
доповненнями, що набрав чинності від 19.04.2020 року, установами, організаціями, підприємствами, що фінансуються із держаного чи
місцевого бюджету
ЖИТОМИРСЬКИЙ
АГРОТЕХНІЧНИЙ
ЛЮТИЙ
2021 року

КОЛЕДЖ

10031, м. Житомир, вул. Покровська, 96 код ЄДРПОУ 00797266, тел. 0412-26-24-06, тел. бух. 0412-26-22-75
№
за
/
пор.

1

2
3
4
5
6
7

Назва установи,
організації,
підприємства

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Фрінет»
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Укртест-експертиза»
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Авідаль»
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Бердичівський хлібзавод»
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Бакалія
дріжджі сервіс»
Фізична особа підприємець
Якімець Віктор Іванович
Фізична особа підприємець
Якімець Віктор Іванович

Укладених
договорів про
закупівлю
товарів, робіт,
послуг*

Укладених договорів через систему
електронних державних закупівель
ProZorro**
Назва товару, роботи, послуги
(зазначити кількість)

На суму
тис.грн.

Послуги з надання доступу до
користування мережею Інтернет.
Послуги з обслуговування доступу до
мережі Інтернет
Послуги з проведення технічного
огляду 9-ти учбовий автомобілів

4 200,00

Дані про фактично укладені договори
(угоди)

Номер договору (угоди)

Дата
укладання
договору
(угоди)

Договір № 411303218

03.01.2021 р.

Договір № 0736-000159

05.02.2021 р.

Договір № 02-10

08.02.2021 р.

Договір № 02-11

08.02.2021 р.

Договір № 02-12

08.02.2021 р.

10 590,00

Молочні продукти різні. Молоко
пастеризоване, вершки, сир
кисломолочний для потреб їдальні
Свіжовипечені хлібобулочні вироби,
кондитерські вироби та подібна
продукція для потреб їдальні
Продукти харчування різні в
асортименті для потреб їдальні

20 000,00

М’ясопролдукція та вироби із м’яса
для потреб їдальні
Ковбасні вироби. Ковбаси варені ,
сосиски, сардельки

14 999,03

Договір № 02-13

08.02.2021 р.

49 986,72

Договір № 02-14

08.02.2021 р.

5 990,10
6 000,00

8

Приватне підприємство
«Оплот»

9

Торгівельна компанія
«Полісся продукт»
Молочна компанія
«Галичина»

10
11

12
13
14
15
16

17

18

Приватне об’єднання “
Житомирська міжрайонна
торгівельно-закупівельнозбутова база»
Фізична особа підприємець
Лесько Віталій
Володимирович
Приватне підприємство
«МЕДІСАН»
Фізична особа підприємець
Чигир Андрій Михайлович
Фізична особа підприємець
Чигир Андрій Михайлович
Товариство з обмеженою
відповідальністю «К.І.Т.
2013»
Комунальне підприємство
«Інспекція з благоустрою м.
Житомира»Житомирської
міської ради
Фізична особа підприємець
Фонарюк Олександр Іванович
Головний бухгалтер
вик. Сівченко О. В.
тел. +380-67-967-54-00
e-mail: savto_zt@ukr.net

Послуги вимірювальних лабораторій.
Послуги з проведення атестації
робочих місць із шкідливими умовами
праці для встановлення пільг
Продукти харчування різні в
асортименті для потреб їдальні
Молочна продукція різна.Масло
вершкове селянське фасоване для
потреб їдальні
Овочі та фрукти в асортименті для
потреб їдальні

30 000,00

Послуги з обслуговування
інформаційно-програмного
забезпечення діяльності бухгалтерії
Лікарські засоби крім
стоматологічних матеріалів.
Насіння овочевих культур для потреб
теплиці
Пестициди. Пестицид «Престиж-1»
Послуги з санітарно-гігієнічної
обробки приміщень. Послуги з
дератизації, дезінсекції та боротьби
із гризунами.
Послуги з надання дозволу на
порушення благоустрою прилеглої
території при монтуванні рекламних
сіті-лайтів
Продукти харчування для потреб
їдальні (Соуси, кетчуп, сирки
плавлені)

Договір № 75-20

08.02.2021 р.

Договір № 02-15

08.02.2021 р.

Договір № 02-16

08.02.2021 р.

Договір № 02-17

08.02.2021 р.

49 800,00

Договір № ДГ-97

11.02.2021 р.

2 000,00

Договір № 02-18

12.02.2021 р.

1 566,50

Договір № 02-19

12.02.2021 р.

1018,00

Договір № 02-20

12.02.2021 р.

16 429,32

Договір № 2/02-21

17.02.2021 р.

204,00

Договір № 02-22

22.02.2021 р.

5 510,00

Договір № 02-23

22.02.2021 р.

25 000,00
16 500,00
6 000,00

Н. А. Данилюк

