ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про виконання договору
1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №101436, ВДЗ
№72(14.04.2016) від 14.04.2016.
2. Договір про закупівлю:
2.1. Номер договору: 538.
2.2. Дата укладання договору: 13.06.2016 року.
2.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 183 750,00 грн. (сто вісімдесят три тисячі
сімсот п’ятдесят 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 Мартиненко Є.С.
4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3471603037.
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 61020, м. Харків, вул. П. Свинаренка, 18,
кв.166 тел.0934228787.
5. Предмет закупівлі:
5.1. Найменування: ДК 016:2010 - (10.13.1) Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних
субпродуктів чи крові (ДК 021:2015 15131000-5 М’ясні пресерви та вироби) Частина
предмету закупівлі (Лот) №2. ДК 016:2010 10.13.14-60.00 Ковбаси й подібні продукти з
м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові, готові харчові продукти, виготовлені на основі
цих виробів (крім ковбас з печінки й готових страв) (ДК 021:2015 15131120-2 Ковбасні
вироби) Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби мямні типу «Лікарська» або
еквівалент (ДСТУ 4436:2005).
5.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором: 2500 кг.
(Дві тисячі п’ятсот кілограм).
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
61023, м. Харків, вул. Чернишевська,94;
61039, м. Харків, вул. Баварська,7;
61023, м. Харків, вул. Алчевських, 52/54;
Харківська область, Чугуївський район, с. Фігуровка (навчальний полігон).
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором: червень грудень 2016 року.
6. Строк дії договору: 13.06.2016 - 31.12.2016 р.
7. Сума оплати за договором: 183 750,00 грн. (сто вісімдесят три тисячі сімсот п’ятдесят
грн. 00 коп.) без ПДВ.

Голова комітету з конкурсних торгів
Перший проректор університету
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