ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про виконання договору
14.12.2015 року
1.Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 11.09.2015 року
№ 195128, ВДЗ №334(11.09.2015).
2.Договір про закупівлю:
2.1.Номер договору: 748.
2.2.Дата укладання договору: 08.10.2015 року.
2.3.Сума, визначена в договорі про закупівлю: 842 000,00 (вісімсот сорок дві тисячі грн.
00 коп.) без ПДВ по лотах:
Лот №1: 494100,00 грн. (чотириста дев'яносто чотири тисячі сто грн. 00 коп.) без
ПДВ;
Лот №2: 347900,00 грн. (триста сорок сім тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.) без ПДВ.
3.Замовник:
3.1.Найменування: Національний університет цивільного захисту України.
3.2. Код за ЄДРПОУ: 08571363.
3.3.Місцезнаходження: вул. Чернишевська, 94, Харківська область, м. Харків,
Київський район , 61023.
4.Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
4.1.Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові: ФО-П Павловська Ірина Костянтинівна.
4.2.Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
2997922345.
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Новопрудна, 9-а, кв. 128, Харківська
область, м. Харків, Дзержинський район, 61018, тел. 095 -606-58-45.
5.Предмет закупівлі:
5.1.Найменування: М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших
тварин родини конячих, свіже чи охолоджене (10.11.1):
Лот №1. М'ясо яловичини охолоджене першої категорії;
Лот №2. М'ясо свинини охолоджене першої категорії.
5.2.Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором:
Лот № 1. М'ясо яловичини охолоджене першої категорії – 9000 кг (дев'ять тисяч
кілограм);
Лот №2 М'ясо свинини охолоджене першої категорії – 7000 кг (сім тисяч кілограм).
5.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
вул. Чернишевська,94, Харківська область, м. Харків, Київський район, 61023;
вул. Баварська,7, Харківська область, м. Харків, Жовтневий район, 61039.
5.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором: жовтень грудень 2015 року.
6. Строк дії договору: 08.10.2015 -31.12.2015 р.
7. Сума оплати за договором: 842 000,00 (вісімсот сорок дві тисячі грн. 00 коп.) без
ПДВ.
Голова комітету з конкурсних торгів
Перший проректор

В.В. Коврегін

