ЗВІТ
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2022-09-23-001291-a

Дата договору/документа:

23 вересня 2022 00:00

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

2309-1

Найменування замовника

Державний навчальний заклад "Ніжинський
професійний аграрний ліцей Чернігівської області"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02548794

Місцезнаходження замовника:

16600, Україна, Чернігівська обл., місто Ніжин,
вул.Незалежгості,5а

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 ФЕДОРЕНКО КАТЕРИНА 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:

3325200622

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

16604, Україна, Чернігівська область, м. Ніжин, вул.
Незалежності, 19, кв. 33
+380463175412

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Профнастил

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:44170000-2: Плити, листи, стрічки та
фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами

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

Профнастил ПК-20

81.2 метри
квадратні

16600, Україна,
Чернігівська
область, м. Ніжин,
вул. Незалежності,
5а

по 07 жовтня
2022

метри
квадратні

Ціна за
одиницю

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

Найменування – Державний навчальний заклад
«Ніжинський професійний аграрний ліцей
Чернігівської області». Місцезнаходження
замовника -16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул.
Незалежності, 5а. Код ЄДРПОУ – 02548794.
Категорія замовника - підприємства, установи,
організації, зазначені у пункті 3 частини першої
статті 2 Закону України «Про публічні
закупівлі».Мова якою повинні готуватися тендерні
пропозиції – під час проведення процедури закупівлі
усі документи, що мають відношення до тендерної
пропозиції та складаються безпосередньо
учасником, викладаються українською мовою.

Ціна договору:

29 069,60 UAH

Строк виконання договору:

від 23 вересня 2022
до 31 грудня 2022

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Ідентифікатор договору

Сума
29069.6 UAH
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