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: №258074, ВДЗ
№409(28.12.2015) від 28.12.2015.
2.Договір про закупівлю:
2.1.Номер договору: 122.
2.2.Дата укладання договору: 19.02.2016 року.
2.3.Сума, визначена в договорі про закупівлю: 1098106,50 грн. (один мільйон дев’яносто
вісім тисяч сто шість грн. 50 коп.) з 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: Корпорація «Слобожанська Паляниця».
4.2.Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 39523773.
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Академіка Павлова, 271, оф.3.3,
Харківська область, м. Харків, 61054, тел. 7614422.
5.Предмет закупівлі:
5.1.Найменування: ДК 016:2010 10.71.1. Вироби хлібобулочні, кондитерські та
кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання , т.ч. Частина предмету закупівлі
(Лот) №1 - 10.71.12-00.90 - Хліб із житнього та суміші житнього і пшеничного
борошна (першого сорту). Частина предмету закупівлі (Лот) №2 - 10.71.12-00.90 Хліб
із борошна пшеничного (першого сорту). Частина предмету закупівлі (Лот) №3 10.71.12-00.90 Булочка із борошна пшеничного (першого сорту).
5.2.Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором: Лот №1.–
50475,0 кг. (п’ятдесят тисяч чотириста сімдесят п’ять кілограм 00 грам); Лот №2 –
59100,0 кг (п’ятдесят дев’ять тисяч сто кілограм 00 грам); Лот №3 – 11900,0 кг
(одинадцять тисяч дев’ятсот кілограм 00 грам).
5.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
61023, м. Харків, вул. Чернишевська,94;
61039, м. Харків, вул. Баварська,7;
Харківська область, Чугуївський район, с. Фігуровка (навчальний полігон).
5.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором: лютий грудень 2016 року.
6. Строк дії договору: 19.02.2016 -31.12.2016 р.
7. Сума оплати за договором: 1098106,50 грн. (один мільйон дев’яносто вісім тисяч сто
шість грн. 50 коп.) з ПДВ.
Голова комітету з конкурсних торгів
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