ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 03 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-02-20-002929-b

2. Номер договору про закупівлю:

5168/13

3. Дата укладення договору:

07 березня 2019 12:05

4. Ціна договору про закупівлю:

0,01 UAH з ПДВ

5. Найменування замовника:

Комунальна установа «Одеський історикокраєзнавчий музей»

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02223773

7. Місцезнаходження замовника:

65026, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул.
Гаванна, буд. 4

8. Найменування (для юридичної особи)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
або прізвище, ім’я, по батькові (для
"ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ"
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

34674102

10. Місцезнаходження (для юридичної
65110, Україна, Одеська обл., місто Одеса,
особи) або місце проживання (для фізичної ВУЛИЦЯ БАЛКІВСЬКА, будинок 1-Б , тел.:
особи) учасника, з яким укладено договір 301818
про закупівлю, номер телефону:
101. Вид предмета закупівлі:

Послуги

11. Конкретна назва
предмета закупівлі

11.1 Коди та назви
відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
і частин предмета
закупівлі (лотів)
(за наявності)

12.
Кількість
товару або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг за
договором

13. Місце поставки
товарів, виконання робіт
чи надання послуг

14. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг за
договором

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ
ОПАЛЕННЯ

ДК021-2015:
09320000-8 —
Пара, гаряча вода
та пов’язана
продукція

0.01 Гкал

Україна, 65026, Одеська
область, МІСТО ОДЕСА,
ВУЛИЦЯ ГАВАННА,
БУДИНОК 4 (головна
будівля музею), ВУЛИЦЯ
ЛАНЖЕРОНІВСЬКА,
БУДИНОК 24 – А – Музей
«Степова Україна»,
Виставкова зала (відділи
музею)

до 31 грудня
2019

15. Строк дії договору:

07 березня 2019 — 31 грудня 2019

16. Сума оплати за договором:

0,01 UAH з ПДВ

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

Договір розірвано за згодою сторін. Оскільки
система Прозорро не пропускає договір з
нульовими сумами, зазначено в звіті 0.01 грн.
Правильним вважати суми договору та оплати
0.00 грн.

