
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 04 березня 2021

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2020-02-12-001670-a

2. Номер договору про закупівлю: Б-2/5-20

3. Дата укладення договору: 10 березня 2020 11:01

4. Ціна договору про закупівлю: 1 901 768,17 UAH (в тому числі ПДВ 316 961,36
UAH)

5. Найменування замовника: Комунальна установа «Одеський історико-
краєзнавчий музей»

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02223773

7. Місцезнаходження замовника: 65026, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул.
Гаванна, буд. 4

8. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ОДЕСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

40108934

10. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:

65074, Україна, Одеська обл., місто Одеса,
Малиновський район ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ФІЛАТОВА будинок 70 корпус А , тел.:
0487641030

101. Вид предмета закупівлі: Послуги

11. Конкретна назва
предмета закупівлі

11.1 Коди та
назви
відповідних
класифікаторів
предмета
закупівлі і
частин предмета
закупівлі (лотів)
(за наявності)

12.
Кількість
товару або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг за
договором

13. Місце поставки
товарів, виконання
робіт чи надання послуг

14. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг за
договором

Послуги з охоронних
заходів та внутрішньо-
об’єктового режиму щодо
приміщень комунальної
установи "Одеський
історико-краєзнавчий
музей", де зберігаються
історичні та культурні
цінності
загальнодержавного
значення

ДК021-2015:
79710000-4 —
Охоронні
послуги

4 послуга Україна, 65026, Одеська
область, місто Одеса,
ВУЛИЦЯ ГАВАННА,
БУДИНОК 4 – головна
будівля музею;
ВУЛИЦЯ
ЛАНЖЕРОНІВСЬКА,
БУДИНОК 24-А – Музей
«Степова Україна»,
Виставкова зала
(відділи)

до 31 грудня
2020



15. Строк дії договору: 02 березня 2020 — 02 березня 2021

16. Сума оплати за договором: 1 901 768,17 UAH (в тому числі ПДВ 316 961,36
UAH)

161. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів) Тип днів

Розмір
оплати,

(%)

Дата
закінчення
звітного
періоду

Оплата за надані послуги
здійснюється, щомісячно, на
підставі акту приймання-
передачі послуг за відповідний
календарний місяць, не пізніше
05-го числа наступного
календарного місяця

Пiсляоплата 5 Календарні 100

162. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Місцевий бюджет 1584806.81 UAH

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

відсутні


