ЗВІТ
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2021-11-25-008380-b

Дата договору/документа:

25 листопада 2021 18:21

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

614

Найменування замовника

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

Категорія замовника:

Орган соціального страхування

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

05392714

Місцезнаходження замовника:

21009, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця,
ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬКА, будинок 3-А

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:

ФОП КОЛІСНИК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

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:

2461215843

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

ВУЛ. АРТОБОЛЕВСЬКОГО, 6, 22, м.Тульчин,
Вінницька область, 23600, Україна
0961081804

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

Послуги бібліотекам і архівам (упорядкування
документів Вінницької обласної служби зайнятості)
(архівація справ постійного зберігання
Тростянецької районної філії)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:92510000-9: Послуги бібліотек і архівів

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 бібліотекам і
архівам (упорядкування
документів Вінницької
обласної служби
зайнятості) (архівація
справ постійного
зберіганняТростянецької
районної філії)

1 послуга

24300, Україна,
Вінницька
область,
смт.Тростянець,
вул.Соборна,32

по 31 грудня послуга
2021

Ціна за
одиницю

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

ЗАКУПІВЛЯ ПРОВОДИТЬСЯ В МЕЖАХ
ТИМЧАСОВОГО КОШТОРИСУ НА 2021 РІК!!!
Закупівля послуг з упорядкування документів
Вінницької обласної служби зайнятості (архівація
справ постійного зберігання Тростянецької районної
філії). Джерело фінансування: Кошти фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття.
Місцезнаходження замовника: м. Вінниця, вул.
Стрілецька, 3а, ЄДРПОУ 05392714, категорія:
цільові фонди страхування на випадок безробіття.

Ціна договору:

4 500,00 UAH

Строк виконання договору:

від 25 листопада 2021
до 31 грудня 2021

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування
закупівлі

Опис

Сума

Бюджет цільових фондів

Джерело фінансування: Кошти фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття.

4500 UAH

Ідентифікатор договору

UA-2021-11-25-008380-b-b1

