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

UA-2021-02-22-003994-b  
 

Дата укладення договору: 19 лютого 2021 00:00 

Номер договору: 1902-22/21 

Найменування замовника ДП "Спортивний комплекс "Авангард"  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 39401098 

Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Мельникова, 46  

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Експерт-Альянс" 

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

34289017 

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

01033, Україна, м. Київ обл., місто Київ, вул. Льва 
Толстого, буд. 25  
0674685050  
0445941041  

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Проведення робіт з експертної оцінки ринкової 
вартості "Холодильного агрегару системи 
холодопостачання льоводого поля CLIMAVENETA 
(Італія) тип FOCS-W/D-BT 2402" 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:71310000-4: Консультаційні послуги у 
галузях інженерії та будівництва 

 

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 

Проведення робіт з експертної оцінки 
ринкової вартості "Холодильного агрегару 
системи холодопостачання льоводого поля 
CLIMAVENETA (Італія) тип FOCS-W/D-BT 
2402"  

1 послуга  04119, Україна, м. Київ, 
м. Київ, вулиця Юрія 
Іллєнка (Мельникова), 
будинок 46  

по 19 березня 2021  

 

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

Технічні характеристики наданих послуг відповідають 
вимогам чинного законодавства України 

Ціна договору: 12 000,00 UAH  



Строк дії договору: від 19 лютого 2021 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   12000 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2021-02-22-003994-b-a1  

 

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

Ціна за 
одиницю 

Проведення робіт з експертної оцінки ринкової вартості "Холодильного агрегару 
системи холодопостачання льоводого поля CLIMAVENETA (Італія) тип FOCS-
W/D-BT 2402"  

послуга  12000 UAH  

 


