ЗВІТ
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2019-10-21-003964-b

1. Дата укладення договору:

21 жовтня 2019 00:00

2. Номер договору:

63/19 БР

3. Найменування замовника

Житомирський центр розвитку дитини № 68

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

24707554

5. Місцезнаходження замовника:

10024, Україна, Житомирська обл., місто
Житомир, проїзд академіка Тутковського,
будинок 10

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:

ФОП Радушинський Дмитро Вікторович

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
3193126114
номер облікової картки платника податків
постачальника товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг:
8. Місцезнаходження постачальника
10003, Україна, Житомирська обл., м.Житомир,
товарів, виконавця робіт чи надавача
вулиця Перемоги, 33/6, кв. 29
послуг (для юридичної особи) або місце
063-753-04-00
проживання (для фізичної особи) та номер
телефону, телефаксу:
81. Вид предмета закупівлі:

Товари

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

Буряк столовий свіжий

10. Найменування
11. Кількість
(номенклатура, асортимент) товарів, робіт
товарів, робіт чи послуг
чи послуг

12. Місце поставки товарів,
виконання робіт чи надання
послуг

13. Строк поставки
товарів, виконання
робіт чи надання
послуг

Буряк столовий свіжий
(кошти місцевого бюджету)

10024, Україна, Житомирська
область, м.Житомир, проїзд
академіка Тутковського,
будинок 10

з 21 жовтня 2019 по
31 грудня 2019

300 кг

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

буряк столовий свіжий - коренеплоди повинні
бути чисті, цілі, свіжі, незів'ялі, не надтріснуті,
без ураження хворобами, без зайвої зовнішньої
вологи; типові для ботанічного сорту за формою
та забарвленням, середнього розміру, вагою не
менше 150-200 гр, м'якуш соковитий, темночервоний різних відтінків залежно від
ботанічного сорту.

15. Ціна договору:

2 550,00 UAH

16. Строк дії договору:

від 21 жовтня 2019
до 31 грудня 2019

17. Ідентифікатор договору

UA-2019-10-21-003964-b-b1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт
чи послуг

18. Одиниця
виміру

19. Ціна за
одиницю

Буряк столовий свіжий (кошти місцевого бюджету)

кг

8.5 UAH

