ЗВІТ
про укладені договори
UA-2018-12-07-000867-c

1. Дата укладення договору:

06 грудня 2018 10:32

2. Номер договору:

3

3. Найменування замовника

Територіальне управління ДСА України в
Сумській області

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

26270240

5. Місцезнаходження замовника:

40002, Україна, Сумська обл., м. Суми,, вул.
Перемоги, 4

6. Найменування постачальника товарів,
виконавця робіт чи надавача послуг (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи), з яким
укладено договір:

Публічне акціонерне товариство "Укрпошта"
Сумська дирекція

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
22981300
номер облікової картки платника податків
постачальника товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг:
8. Місцезнаходження постачальника
40003, Україна, Сумська обл., місто Суми,
товарів, виконавця робіт чи надавача
пл.Привокзальна, будинок 5
послуг (для юридичної особи) або місце
+380542210061
проживання (для фізичної особи) та номер
телефону, телефаксу:
9. Конкретна назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015 - 22210000 - 5 - Газети (періодичні
видання)

10. Найменування (номенклатура, асортимент)
товарів, робіт чи послуг (Джерело фінансування
закупівлі)

11.
Кількість
товарів,
робіт чи
послуг

12. Місце
поставки
товарів,
виконання робіт
чи надання
послуг

13. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

ДК 021:2015 - 22210000 - 5 - Газети (періодичні
видання)(Газета "Урядовий кур'єр",Газета "Голос
України", Комплект юриста "Загальний",
Офіційний вісник України, Вісник Державної
судової адміністрації України, Газета "Сумщина",
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів,
Юридична практика.Законодавство.Право,
"Держслужбовець")

103
комплект

Україна,
Відповідно до
документації

з 01 січня
2019 по 31
грудня 2019

14. Інформація про технічні та якісні
характеристики товарів, робіт чи послуг:

Відсутня

15. Ціна договору:

113 089,38 UAH

16. Строк дії договору:

від 06 грудня 2018
до 31 грудня 2019

17. Ідентифікатор договору

UA-2018-12-07-000867-c-c1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг

18. Одиниця 19. Ціна за
виміру
одиницю

ДК 021:2015 - 22210000 - 5 - Газети (періодичні видання)(Газета
"Урядовий кур'єр",Газета "Голос України", Комплект юриста
"Загальний", Офіційний вісник України, Вісник Державної судової
адміністрації України, Газета "Сумщина", Вісник Вищої кваліфікаційної
комісії суддів, Юридична практика.Законодавство.Право,
"Держслужбовець")

комплект

