ЗВІТ
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2021-07-22-004603-b

Дата договору/документа:

22 липня 2021 13:15

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

828/814юр

Найменування замовника

Аварійно-рятувальний загін спеціального
призначення Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у
Полтавській області

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

08804689

Місцезнаходження замовника:

36007, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул.
Маршала Бірюзова, 53

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:

МОТІЄНКО ІГОР ІВАНОВИЧ

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:

2389603831

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

ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА будинок 1 квартира 28,
місто Полтава, Полтавська область, 36007, Україна
+380660062002

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Гайка кріплення картриджа д35, різьба коротка 3/4"
сталь, кріплення радіатора ЧАВУН 250см, крючок
8/100 (230), дюбель ф12*60 (309/1), кріплення
змішувача (2шпильки), кріплення ф20 опора,
кріплення ф 25 (опора), саморіз жовтий 4,5/50 (209),
дюбель ф 8*40 (309/1); 44530000-4 Кріпильні деталі
за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:44530000-4: Кріпильні деталі

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

Гайка кріплення
картриджа д35, різьба
коротка 3/4" сталь,
кріплення радіатора
ЧАВУН 250см, крючок
8/100 (230), дюбель
ф12*60 (309/1),
кріплення змішувача
(2шпильки), кріплення
ф20 опора, кріплення ф
25 (опора), саморіз
жовтий 4,5/50 (209),
дюбель ф 8*40 (309/1)

71 штуки

36007, Україна,
Полтавська
область, місто
Полтава,
вулиця
Маршала
Бірюзова,53

з 22 липня
2021 по 31
грудня 2021

штуки

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

згідно договору

Ціна договору:

169,80 UAH

Строк виконання договору:

від 22 липня 2021
до 31 грудня 2021

Ціна за
одиницю

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Державний бюджет України

Ідентифікатор договору

Сума
169.8 UAH
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