ЗВІТ
про укладені договори
UA-2020-06-10-002059-b

1. Дата укладення договору:

10 червня 2020 10:00

2. Номер договору:

02.06-20

3. Найменування замовника

Комунальна установа «Одеський історикокраєзнавчий музей»

1

3 . Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби
держави або територіальної громади

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:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕР
СЕРВИС"

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
30128818
номер облікової картки платника податків
постачальника товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг:
8. Місцезнаходження постачальника
товарів, виконавця робіт чи надавача
послуг (для юридичної особи) або місце
проживання (для фізичної особи) та номер
телефону, телефаксу:

65049, Україна, Одеська обл., місто Одеса,
Київський район ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА
будинок 55 офіс 6
+380487431089

81. Вид предмета закупівлі:

Послуги

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

Проект капітального ремонту покрівлі та стелі
дворового флігеля КУ «Одеський історикокраєзнавчий музей», за адресою м. Одеса, вул.
Гаванна, 4

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

11. Кількість 12. Місце поставки
товарів, робіт товарів, виконання
чи послуг
робіт чи надання
послуг

Проект капітального ремонту покрівлі та 1 послуга
стелі дворового флігеля КУ «Одеський
історико-краєзнавчий музей», за
адресою м. Одеса, вул. Гаванна, 4

65026, Україна,
Одеська область, м.
Одеса, вул. Гаванна,
4

13. Строк
поставки товарів,
виконання робіт
чи надання
послуг
по 31 грудня
2020

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

Категорія замовника: відповідно до пункту 3,
частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні
закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (зі
змінами).

15. Ціна договору:

14 995,61 UAH

від 10 червня 2020
до 31 грудня 2020

16. Строк дії договору:
161. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі

Опис

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)
17. Ідентифікатор договору

Сума

14995.61 UAH
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Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи
послуг

18. Одиниця
виміру

Проект капітального ремонту покрівлі та стелі дворового флігеля
КУ «Одеський історико-краєзнавчий музей», за адресою м. Одеса,
вул. Гаванна, 4

послуга

19. Ціна за
одиницю

