ЗВІТ
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2021-04-14-000024-b

Дата договору/документа:

09 квітня 2021 10:51

Номер договору/документа, що
підтверджують придбання товару
(товарів), робіт та послуги (послуг):

57/59-18/2186/7

Найменування замовника

Регіональний центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Херсонській області

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

38270099

Місцезнаходження замовника:

73036, Україна, Херсонська обл., м. Херсон, вул.
Перекопська, 169

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

ТВЕРДОХЛЕБ ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

Ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДР або реєстраційний
номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання
відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової
картки платника податків та
офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів, виконавця
робіт чи надавача послуг:

2957504026

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

73000, Україна, Херсонська область, місто Херсон,
ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА будинок 90 квартира 15
+380505589252

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

Послуги з юридичного консультування та
юридичного представництва: адвокат Твердохлеб
Олена Валеріївна (Доручення 021-0002186)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:79110000-8: Послуги з юридичного
консультування та юридичного представництва

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів,
робіт чи
послуг

Місце поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Одиниця
виміру

Послуги з юридичного
консультування та
юридичного
представництва:
адвокат Твердохлеб
Олена Валеріївна
(Доручення
021-0002186)

1 послуга

73036, Україна,
Херсонська
область, м.
Херсон, вул.
Перекопська,
169

з 09 квітня
2021 по 31
грудня 2021

послуга

Ціна за
одиницю

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

Адвокат зобов'язується за дорученнями Центру
надавати безоплатну вторинну правову допомогу
відповідно до Закону України "Про безоплатну
правову допомогу", дотримуватися вимог
Конституції України, Законів України "Про
безоплатну правову допомогу", "Про адвокатуру та
адвокатську діяльність", інших актів законодавства,
здійснювати обов'язки відповідно до Правил
адвокатської етики, регламенту Центру та
стандартів якості надання безоплатної вторинної
правової допомоги.

Ціна договору:

2 773,85 UAH

Строк виконання договору:

від 09 квітня 2021
до 31 грудня 2021

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Державний бюджет України

Ідентифікатор договору

Сума
2773.85 UAH
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