ЗВІТ
про укладені договори
UA-2019-01-12-000006-b

1. Дата укладення договору:

10 січня 2019 00:00

2. Номер договору:

6/19ХБ

3. Найменування замовника

Житомирський центр розвитку дитини № 55

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

25712612

5. Місцезнаходження замовника:

10009, Україна, Житомирська обл., місто
Житомир, вулиця Кибальчича 5-А

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:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Бердичівський хлібозавод"

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
33394612
номер облікової картки платника податків
постачальника товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг:
8. Місцезнаходження постачальника
13304, Україна, Житомирська обл., м. Бердичів,
товарів, виконавця робіт чи надавача
вул. Червона, 4
послуг (для юридичної особи) або місце
0414345856
проживання (для фізичної особи) та номер
телефону, телефаксу:
9. Конкретна назва предмета закупівлі:

Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та
кондитерські вироби (Вироби хлібобулочні)

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

11. Кількість 12. Місце поставки товарів,
товарів,
виконання робіт чи надання
робіт чи
послуг
послуг

13. Строк поставки
товарів, виконання
робіт чи надання
послуг

Хліб із суміші пшеничного
борошна другого ґатунку та
житнього борошна

500 кг

10009, Україна, Житомирська
область, м. Житомир, вул.
Кибальчича, 5а

з 10 січня 2019 по
28 лютого 2019

Хліб пшеничний вищого
ґатунку та першого ґатунку

500 кг

10009, Україна, Житомирська
область, м. Житомир, вул.
Кибальчича, 5а

з 10 січня 2019 по
28 лютого 2019

Батон пшеничний в/г

500 кг

10009, Україна, Житомирська
область, м. Житомир, вул.
Кибальчича, 5а

з 10 січня 2019 по
28 лютого 2019

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

Хлібобулочні вироби повинні бути свіжими,
пухкими, без бокових випливів, без стороннього
запаху та присмаку, без сторонніх домішок, з
борошна відповідного ґатунку, без забруднення,
поверхня повинна відповідати виду даного
виробу; м’якушка повинна бути пропечена,
еластична, не волога на дотик, без слідів
незмішаного тіста. Кожний з виробів повинен
бути запакований в полімерні, плівкові
матеріали, що дозволені центральним органом
виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для
контакту з харчовими продуктами.

15. Ціна договору:

27 280,00 UAH з ПДВ

16. Строк дії договору:

від 10 січня 2019
до 28 лютого 2019

17. Ідентифікатор договору

UA-2019-01-12-000006-b-a1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт
чи послуг

18. Одиниця
виміру

19. Ціна за одиницю

Хліб із суміші пшеничного борошна другого ґатунку та
житнього борошна

кг

15.67 UAH з ПДВ

Хліб пшеничний вищого ґатунку та першого ґатунку

кг

17.17 UAH з ПДВ

Батон пшеничний в/г

кг

21.72 UAH з ПДВ

