
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю

UA-2020-09-24-000828-a
Дата формування звіту: 07 жовтня 2020

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі, присвоєний електронною
системою закупівель, або унікальний
номер повідомлення про намір
укласти договір про закупівлю (у
разі застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-09-24-000828-a

Номер договору про закупівлю: 110

Дата укладення договору про
закупівлю:

01 жовтня 2020 10:00

Ціна в договорі про закупівлю: 2 650,00 UAH

Найменування замовника: Полтавський комерційний технікум

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

01566264

Місцезнаходження замовника: Україна, Полтава, 36021, Полтавська область,
вулиця Європейська,100

Найменування (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи)
учасника, з яким укладено договір
про закупівлю:

ФЛП "ЗЕРНІЙ НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА"

Ідентифікаційний код учасника 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:

2781604722



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

Україна, місто Жовті Води, 52210, Дніпропетровська
область, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 31,
квартира 44 , тел.: +380957003959,+380504505099

Вид предмета закупівлі: Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Медичні матеріали

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

Назва предмета закупівлі Код за Єдиним
закупівельним
словником (у
разі поділу на
лоти такі
відомості
повинні
зазначатися
щодо кожного
лота) та назви
відповідних
класифікаторів
предмета
закупівлі і
частин предмета
закупівлі (лотів)
(за наявності)

Кількість
товару або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів,
виконання робіт
чи надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Маска медична тришарова
(спанбонд), розмір 17см *
9,5см, Стандарт
ДСТУ/ГОСТ: ДСТУ EN
ISO13688:2016; номер
реєстраційного посвідчення:
Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи № 12.2-18-1/9920
від 06.05.2020; Дата
закінчення реєстраційного
посвідчення: 2025-04-30;

ДК021-2015:
33140000-3 —
Медичні
матеріали

1000 штуки 36021, Україна,
вулиця
Європейська,100,
Полтавська
область, Полтава,
Полтавская обл.

від 28
вересня
2020
до 04
жовтня
2020

Строк дії договору про закупівлю: не вказанa — 31 грудня 2020

Сума оплати за договором про
закупівлю:

2 650,00 UAH

Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

відсутні


