
ЗВІТ
про укладені договори

UA-2018-06-27-001160-a

1. Дата укладення договору: 26 червня 2018 14:31

2. Номер договору: 23М

3. Найменування замовника Комунальна установа «Одеський історико-
краєзнавчий музей»

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02223773

5. Місцезнаходження замовника: 65026, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул.
Гаванна, буд. 4

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТРОЛЬ-БЕЗПЕКА"

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

37810087

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

65009, Україна, Одеська обл., місто Одеса,
Приморський район ФОНТАНСЬКА ДОРОГА
будинок 11 КАБІНЕТ 220
380509752104

9. Конкретна назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”
51700000-9 – «Послуги зі встановлення
протипожежного устаткування» (Послуги з
монтажу пожежно-охоронної сигналізації музею
Меморіалу героїчної оборони Одеси (вул. Дача
Ковалевського, 150); вогнезахисна обробка
дерев'яних горищних конструкцій на об'єкті
«Одеський історико-краєзнавчий музей» (вул.
Гаванна, 4); Ремонтно-відновлювальні роботи та
обслуговування систем протипожежного
захисту на об'єкті «Одеський історико-
краєзнавчий музей» (вул. Гаванна , 4); монтаж
пожарно-охранной сигнализации музей
Мемориала Героической обороны Одессы,
расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Дача
Ковалевского, 150; Огнезащитная обработка
деревянных чердачных конструкций на объекте
«Одесский историко-краеведческий музей»,
расположенный по адресу: г. Одесса, ул.
Гаванная, 4; ремонтно-восстановительные
работы и обслуживание систем
противопожарной защиты на объекте «Одесский
историко-краеведческий музей»,
расположенного по адресу: г. Одесса, ул.
Гаванная, 4)



10. Найменування (номенклатура, асортимент)
товарів, робіт чи послуг

11.
Кількість
товарів,
робіт чи
послуг

12. Місце
поставки товарів,
виконання робіт
чи надання
послуг

13. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”
51700000-9 – «Послуги зі встановлення
протипожежного устаткування» (Послуги з монтажу
пожежно-охоронної сигналізації музею Меморіалу
героїчної оборони Одеси (вул. Дача Ковалевського,
150); вогнезахисна обробка дерев'яних горищних
конструкцій на об'єкті «Одеський історико-
краєзнавчий музей» (вул. Гаванна, 4); Ремонтно-
відновлювальні роботи та обслуговування систем
протипожежного захисту на об'єкті «Одеський
історико-краєзнавчий музей» (вул. Гаванна , 4);
монтаж пожарно-охранной сигнализации музей
Мемориала Героической обороны Одессы,
расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Дача
Ковалевского, 150; Огнезащитная обработка
деревянных чердачных конструкций на объекте
«Одесский историко-краеведческий музей»,
расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Гаванная,
4; ремонтно-восстановительные работы и
обслуживание систем противопожарной защиты на
объекте «Одесский историко-краеведческий музей»,
расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Гаванная,
4)

1 послуга 65026, Україна,
Одеська область,
м. Одеса, вул.
Гаванна, 4; вул.
Дача
Ковалевського,
150

по 31
грудня 2018

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

Відсутня

15. Ціна договору: 135 000,00 UAH з ПДВ

16. Строк дії договору: від 26 червня 2018
до 31 грудня 2018

17. Ідентифікатор договору UA-2018-06-27-001160-a-a1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18.
Одиниця
виміру

19. Ціна
за
одиницю



ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 51700000-9 – «Послуги зі
встановлення протипожежного устаткування» (Послуги з монтажу
пожежно-охоронної сигналізації музею Меморіалу героїчної оборони Одеси
(вул. Дача Ковалевського, 150); вогнезахисна обробка дерев'яних горищних
конструкцій на об'єкті «Одеський історико-краєзнавчий музей» (вул.
Гаванна, 4); Ремонтно-відновлювальні роботи та обслуговування систем
протипожежного захисту на об'єкті «Одеський історико-краєзнавчий
музей» (вул. Гаванна , 4); монтаж пожарно-охранной сигнализации музей
Мемориала Героической обороны Одессы, расположенного по адресу: г.
Одесса, ул. Дача Ковалевского, 150; Огнезащитная обработка деревянных
чердачных конструкций на объекте «Одесский историко-краеведческий
музей», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Гаванная, 4; ремонтно-
восстановительные работы и обслуживание систем противопожарной
защиты на объекте «Одесский историко-краеведческий музей»,
расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Гаванная, 4)

послуга


