ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 06 грудня 2019

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-10-07-000808-a

2. Номер договору про закупівлю:

Договір № 24/19 СК

3. Дата укладення договору:

08 листопада 2019 08:00

4. Ціна договору про закупівлю:

480 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 80 100,00
UAH)

5. Найменування замовника:

Смілянський коледж харчових технологій
Національного університету харчових
технологій

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

00389216

7. Місцезнаходження замовника:

20700, Україна, Черкаська обл., Сміла, вул.
родини Бобринських, 123

8. Найменування (для юридичної особи)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
або прізвище, ім’я, по батькові (для
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУД ВІН ХХІ"
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:

34016825

10. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:

Україна, Харківська обл. обл., смт. Васищеве,
62495, Харківська обл., Харківський район,
селище міського типу Васищеве, ВУЛИЦЯ
ОВОЧЕВА, будинок 1 А , тел.: +380502235995

101. Вид предмета закупівлі:

Товари

11. Конкретна назва
предмета закупівлі

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

Металопластикові вікна ДК021-2015:
(Джерело фінансування 44220000-8 —
закупівлі: кошти
Столярні вироби
державного бюджету)

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

94 шт.

Україна, 20701,
Черкаська
область, Сміла,
вул. Соборна,
125

до 06 грудня
2019

15. Строк дії договору:

не вказанa — 31 грудня 2019

16. Сума оплати за договором:

480 600,00 UAH (в тому числі ПДВ 80 100,00
UAH)

161. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Виконання
робіт

Опис

Тип оплати

Оплата проводиться після
отримання товару та
здійснення монтажу, у
безготівковій формі протягом
10 банківських днів.

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

Період,
(днів)

Пiсляоплата 10

відсутні

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Банківські 100

