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

UA-2021-01-25-004754-c

Дата укладення договору: 25 січня 2021 16:01

Номер договору: 5226252

Найменування замовника Департамент міжнародної технічної допомоги,
інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганської обласної державної адміністрації

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 40181160

Місцезнаходження замовника: 93406, Україна, Луганська обл., СЄВЄРОДОНЕЦЬК,
просп. Центральний, буд.59

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

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", в
особі спеціаліста з продажів та обслуговування
клієнтів малого та середнього бізнесу Харківської
філії ПАТ "Укртелеком" Коржової Наталії Олексіївни

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

25614660

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

93411, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, м.
Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, буд. 8
0645253510

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: послуги телефонного зв'язку та передачі даних

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:64210000-1: Послуги телефонного
зв’язку та передачі даних

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



послуги телефонного
зв'язку та передачі даних

1 послуга 93406, Україна, Луганська
область, м. Сєвєродонецьк,
м. Сєвєродонецьк

з 25 січня 2021 по 31
грудня 2021

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

послуги з передавання даних і повідомлень
(телекомунікаційні послуги), а також послуги,
пов'язані технологічно з телекомунікаційними
послугами

Ціна договору: 4 032,00 UAH з ПДВ

Строк дії договору: від 01 січня 2021
до 31 грудня 2021

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування
закупівлі

Опис Сума

Державний бюджет України послуги з передавання даних і повідомлень
(телекомунікаційні послуги), а також послуги,
пов'язані технологічно з телекомунікаційними
послугами

4032
UAH

Ідентифікатор договору UA-2021-01-25-004754-c-c1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів,
робіт чи послуг

Одиниця виміру Ціна за одиницю

послуги телефонного зв'язку та передачі даних послуга 168 UAH з ПДВ


