
SERVICII ÎN IPȘPG NR. 199 ÎN ANUL 2021 PERIOADA IANUARIE-AUGUST 2021

DATA TIPUL SERVICIULUI NR. CONTRACTULUI SERVICII EFECTUATE SUMA SERVICIILOR

19.01.2021, servicii de reparație 0 reparația mașinii de călcat/calandru, spălătorie 333,33 lei

16.08.2021 Deratizare și dezinsecție nr. 17 din 22.01.2021 deratizarea  grupelor, blocului  alimentar, subsoluri - 3045,14 lei

ian.21 servicii de internet nr. 18 din 22.01.2021 acces internet de bandă largă 4800,00 lei

18.02, 16.06.2021, servicii de laborator nr. 199 din 28.01.2021 investigații bactereologice ale bucatelor, a apei potabile, investigații sanitaro-medicale 2075, 00 lei

16.02.2021 servicii de deservire pagină WEB deservirea paginii WEB 3480, 00 lei

06.04.2021 deservire anuală a programei contabile nr. 26 din 23.02.2021 lunar deservirea programelor contabile 2092,5 lei

05.04.2021 expertiza compiuterilor nr. 28 din 05.03.2021 expertiza a 7 compiutere cu casarea ulterioară 560,00 lei

15.03.2021 lucrări de estimare, elaborare etc a lucr. nr. 29 din 05.03.2021 conform foii de titlu și caietului de sarcini, 12000,00 lei

18.05.2021 servicii de schimbare a tâmplăriei nr. 37 din 08.04.2021 schimbarea ușilor, geamurilor și reparația glafurilor 58175,42 lei

lucrări de montare a porții nr. 43 din 20.04.2021 montarea porții și a portiții cu sistem autoportant 59643, 74 lei

26.04.2021 servicii de certificare a cheilor publice 0 certificarea cheilor publice p/u semnătură electronică și dispozitiv criptografic 310,0 lei

22.06., 13.08. 2021 servicii de reparație a reț elect. Și utilaj teh.nr. 47  din 28.04.2021 reparația utilajului la blocul alim și a sistemuluide iluminare în grupele nr. 7, 8, 9, 23, hol 45402,57

31.05.2021 servicii de informatică și acces la internetnr. 52 din 13.05.2021 instalarea internetului - wi-fi în instituție 46354,48 lei

13.05.2021 servicii de reparație 0 reparația mașinii de uscat, spălătorie 450,00 lei

26.05.2021 servicii de deservire a imprimantelor nr.54 din 19.05.2021 încărcarea cartuțelor și schimbarea pieselor 1350,00 lei

lucrări de estimare, elaborare etc a lucr. nr. 66 din 11.06.2021 conform caietului de sarcini în urma economiei 5000,00 lei

13.08.2021 reparația cântarelor 0 3 cântare - bloc alimentar 1455, 00 lei

Director interimar              Viorica Pelivan


