
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-07-12-009991-c 
 

Найменування замовника: Комунальне підприємство "Молодіжне творче об'єднання" 
Дніпровської міської ради  

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 30268758 

Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. 
Набережна Заводська, 53 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Назва предмета закупівлі: Фарба, демінералізована вода, комплект розмітки для 
льодового поля та супутні послуги 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні 
речовини 

Назва 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Фарба, 
демінералізована вода, 
комплект розмітки для 
льодового поля та 
супутні послуги 

ДК 021:2015: 24310000-0 
— Основні неорганічні 
хімічні речовини  

5 найменувань  49068, Україна, 
Дніпропетровська 
область, м.Дніпро, вул. 
Набережна Заводська, 
53  

до 31 липня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Поставка товару   Пiсляоплата  15  Робочі  100  

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної 
особи): 

УСТИМЧУК АНДРІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 68 600,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі: 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   68600 UAH  
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