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Процедура закупiвлi оголошена 2З,0l,2020 l0,З8, Дата ocTaHHix змiн - 2З.0-],202О l'l |2З 0чiкувана BapTicTb закупiвлi
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lдентифiкатор закупiвлi UА-2020-0'l:2З-000860-а
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Найменування замовника

0чiкувана вартlсть закупiвлi

Процедура закупiвлi

Вид предмету закупiвлi:

(ili ijl(Ti] i:]c;ij;l

Контактн данi вiдповiдальноl'особи:

Телефон

E-mail

.ЩПТНЗ "Бiлкiвський ПАЛ"

12В'000.00 грн (з П!В)

Звiт про укладений договiр

Закупiвля ToBapiB

Поляк Марiя iBaHiBHa

+380бб093] 2l 0

dptnz. irshava@meta, ча

зАкупlвля оголошЕнА

виБlр кOнтрАгЕнтА

пlдготовкА угоди

ЗАВЕРШЕНА

2э,0 1.20

2з.01.20

l(i;tbKicib t,оваgзiлз або обсяr
викOнfflrнfi робiт ,.lи Hýi,laHHr] поолуf]
З657l кВт

Завантажеllо в ЦЬД Рrоzоrrо: 2З,0'].2020
l 0:4l

Версiя докуменry вiд: 2З,0l .2020 l 0:41

lD: 5d22468c75cc465789b8922bdзebd9af

Подlя

тип оплати

'iIi iлi:Fi,;,q д()l.}/l\4i:iiгАц1я

Ё нетипiзований локvмент

Sign.p7s

Умови оплати згiдно iз договором

Розмlр оплати (ВАЖЛИВО, Загальна
сума умов оплати повr]нна бути рlвна
l 00%)

Перjод

Поставка товару

п iсляоплата

l 00%

1 0 робочi днi

Специфi кацiя закуп i вл i

i ] еЛеКТрИЧНа еНеРГlя актИВНа

Класифiкацiя за ДК 02l:20l 5, 09Зl 0000-5 - Електрична енергlя
Мtсце поставки ToBapiB або мiсце виконання робiт чи надання послуг: 9О1 4З, Укра'Ьа, Закарпатська
область, lршавський район, с, Бiлки вулиця l Франка 22О

Кiнцевий строк поставки ToBapiB, виконання робiт чи надання послуг: О1 ,Оl ,2о 2а - g.12 2о2а

https://www.dzo.com. uа/tепdеrs/49 1 5390 112
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Протокол розкриття
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Код в СДРПOУ/ IПН З048З4Вl

Юридична адреса 901 З2, YKpai'Ha, Закарпатська область, lршавський район, село Бiлки, вулиция l.Франка, 220

l(r_]|.j ] A}(,l,i,]i l,](]l.,)rи

Контактнiданiвiдповiдальноiособи: ПолякМарiяiванiвна Ч +3В066093l2l0 ý!dptnz.irshava@meta.ua
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N9 учАсник ОСТАТОЧНА ПРОПOЗИЦ Л СТДТУС

l2в,000.00
гtrjr,] .] i |1,1B

Переможець
1]ij.0 i,lji]2l l l :l]i)

ДСКУМЕНТИ

повlдOмлЕння

договlр

змlни/виконАння договору

пЕрЕвlрити спрАвжнlсть
кЕп/Ецп

звlт про провЕдЕння
ПРОЦЕДУРИ

1 тOв "зАкАрпАттяЕнЕргозБуд"

Укладенi договори
Номер договору

,Щата пiдписання

,Щата початку дiТ

flaTa завершення дii'

Щiна договору, визначена за результами переговорiв

l-{iHa договору без П!В

05_07l

23.0,].2020

23.01.2020

31.12.2020

l 28'000,00 грн
з П!В
'l06'867.00 грн
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