
ЗВІТ 
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель  

UA-2020-12-21-003043-c  
 

Дата укладення договору: 18 грудня 2020 10:39 

Номер договору: 146ан-20 

Найменування замовника ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або 
правоохоронний орган 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26503980 

Місцезнаходження замовника: 84122, Україна, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Ярослава 
Мудрого, 9  

Найменування постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг 
(для юридичної особи) або прізвище, 
ім’я, по батькові (для фізичної особи), з 
яким укладено договір: 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІННОВАЦІЙНА НАУКОВО-
ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ" 

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг: 

31660495 

Місцезнаходження постачальника 
товарів, виконавця робіт чи надавача 
послуг (для юридичної особи) або місце 
проживання (для фізичної особи) та 
номер телефону, телефаксу: 

01042, Україна, м. Київ обл., г. Киев, Печерський район ВУЛИЦЯ 
АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА будинок 22/8  
+380506223592  

Вид предмета закупівлі: Роботи 

Назва предмета закупівлі: Авторський нагляд по об'єкту «Реконструкція фізкультурно-
оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі 
штучним льодом по вул.Дружби в районі парку ім..Пушкіна, в 
м.Краматорськ, Донецької області»  

 

Найменування (номенклатура, асортимент) 
товарів, робіт чи послуг 

Кількість 
товарів, 
робіт чи 
послуг 

Місце поставки 
товарів, виконання 
робіт чи надання 
послуг 

Строк поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання послуг

Авторський нагляд по об'єкту «Реконструкція 
фізкультурно-оздоровчого комплексу з 
будівництвом спортивної споруди зі штучним 
льодом по вул.Дружби в районі парку 
ім..Пушкіна, в м.Краматорськ, Донецької 
області»  

1 роботи  84300, Україна, 
Донецька область, 
Краматорськ, вул. 
Дружби в районі парку 
ім. Пушкіна  

по 31 грудня 2021  

 

Інформація про технічні та якісні 
характеристики товарів, робіт чи послуг: 

Авторський нагляд здійснюється відповідно до ДСТУ-Н Б 
А.2.2-11:2014  



Ціна договору: 65 238,00 UAH з ПДВ  

Строк дії договору: від 18 грудня 2020 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  Обласний бюджет Донецької області  65238 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2020-12-21-003043-c-c1  

 

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг Одиниця 
виміру 

Ціна за 
одиницю 

Авторський нагляд по об'єкту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу 
з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул.Дружби в районі 
парку ім..Пушкіна, в м.Краматорськ, Донецької області»  

роботи   

 


