ЗВІТ
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2021-03-04-001855-b

Дата укладення договору:

04 березня 2021 00:00

Номер договору:

01/03

Найменування замовника

ДП Державна науково-технічна бібліотека України

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02736372

Місцезнаходження замовника:

03680, Україна, Київська обл., місто Київ,
вул.Антоновича, 180

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

Приватне підприємство «Зорі України»

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника
податків постачальника товарів,
виконавця робіт чи надавача послуг:

32072689

Місцезнаходження постачальника
товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) та номер телефону,
телефаксу:

04070, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул.
Почайнинська, 23, оф. 11/1
(044)592 06 38

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

Послуги з оцінки нежитлових приміщень, що
розташовані у Лабораторному корпусі, літера В
(високоповерхівка), на 12-му, 13-му поверхах та
частина підвального приміщення, площею 1785,4 кв.
м. за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 180, що
перебуває на балансі Державної наукової установи
«Український інститут науково-технічної експертизи
та інформації»

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:79410000-1: Консультаційні послуги з
питань підприємницької діяльності та управління

Найменування (номенклатура,
асортимент) товарів, робіт чи послуг

Кількість
товарів,
робіт чи
послуг

Місце поставки
товарів,
виконання робіт
чи надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуги з оцінки нежитлових приміщень,
що розташовані у Лабораторному корпусі,
літера В (високоповерхівка), на 12-му, 13му поверхах та частина підвального
приміщення, площею 1785,4 кв. м. за
адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 180, що
перебуває на балансі Державної наукової
установи «Український інститут науковотехнічної експертизи та інформації»

1 послуга

03680, Україна, м.
Київ, м. Київ, вул.
Антоновича, 180

по 11 березня
2021

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

Відсутня

Ціна договору:

4 300,00 UAH

Строк дії договору:

від 04 березня 2021
до 31 грудня 2021

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Державний бюджет України

Ідентифікатор договору

Сума
4300 UAH

UA-2021-03-04-001855-b-a1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи
послуг

Одиниця
виміру

Послуги з оцінки нежитлових приміщень, що розташовані у
Лабораторному корпусі, літера В (високоповерхівка), на 12-му, 13-му
поверхах та частина підвального приміщення, площею 1785,4 кв. м.
за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 180, що перебуває на балансі
Державної наукової установи «Український інститут науковотехнічної експертизи та інформації»

послуга

Ціна за
одиницю

