ЗВІТ
про укладені договори
UA-2019-12-03-000450-a

1. Дата укладення договору:

03 грудня 2019 00:00

2. Номер договору:

1497

3. Найменування замовника

Шполянська міська рада об'єднаної
територіальної громади

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

04061576

5. Місцезнаходження замовника:

20603, Україна, Черкаська обл., Шпола, вул.
Лозуватська, 59

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:

ТОВ "СТАРСЛАЙТ"

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
39492709
номер облікової картки платника податків
постачальника товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг:
8. Місцезнаходження постачальника
20603, Україна, Черкаська обл., м. Шпола, вул.
товарів, виконавця робіт чи надавача
Івана Гончара,11
послуг (для юридичної особи) або місце
+380966669614
проживання (для фізичної особи) та номер
телефону, телефаксу:
81. Вид предмета закупівлі:

Товари

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

Кабель, гофра (Джерело фінансування –
місцевий бюджет)

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

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

13. Строк поставки
товарів, виконання
робіт чи надання
послуг

Гофра 20мм Kopos

100 м

20603, Україна, Черкаська
область, м. Шпола, вул.
Лозуватська,59

з 03 грудня 2019 по
31 грудня 2019

Кабель АВВГ 2х6

100 м

20603, Україна, Черкаська
область, м. Шпола, вул.
Лозуватська,59

з 03 грудня 2019 по
31 грудня 2019

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

У відповідності до умов договору продавець
гарантує що якісні та технічні характеристики
предмету закупівлі відповідають вимогам
якісних та технічних характеристик
затверджених нормами діючого законодавства
України.

15. Ціна договору:

1 400,00 UAH

16. Строк дії договору:

від 03 грудня 2019
до 31 грудня 2019

161. Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет
17. Ідентифікатор договору

Сума

1401 UAH
UA-2019-12-03-000450-a-b1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт 18. Одиниця
чи послуг
виміру
Гофра 20мм Kopos

м

Кабель АВВГ 2х6

м

19. Ціна за
одиницю

