ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 17 червня 2020

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2017-07-25-001836-b

2. Номер договору про закупівлю:

ТКДМП-1730/774

3. Дата укладення договору:

18 вересня 2017 19:40

4. Ціна договору про закупівлю:

3 700 032,00 UAH (в тому числі ПДВ 616 672,00
UAH)

5. Найменування замовника:

Комунальне підприємтсво ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М.
КИЄВА «ПЛЕСО»

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

23505151

7. Місцезнаходження замовника:

04119, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Сім'ї
Хохлових, 15, корпус А, офіс 3

8. Найменування (для юридичної особи)
Товариство з обмеженою відповідальністю
або прізвище, ім’я, по батькові (для
"Інститут "Київдормістпроект"
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

35812763

10. Місцезнаходження (для юридичної
01030, Україна, Київська обл. обл., Київ, вул.
особи) або місце проживання (для фізичної Б.Хмельницького, 16-22 , тел.: 0442342311
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:
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

Проектні роботи (послуги з
інженерного проектування)
(проектно-вишукувальні
роботи по об’єкту
«Реконструкція зони
відпочинку «Центральна» в
частині створення
рекреаційного маршруту з
благоустроєм прилеглої
території на Трухановому
острові в Дніпровському
районі м. Києва»)

ДК021-2015:
71320000-7 —
Послуги з
інженерного
проектування

1 роботи

Україна, 02002,
Київ, м. Київ,
Труханів острів,
територія зони
відпочинку
«Центральна»

від 01 вересня
2017
до 31 липня
2020

15. Строк дії договору:

18 вересня 2017 — 31 грудня 2020

16. Сума оплати за договором:

2 990 009,62 UAH (в тому числі ПДВ 498 334,93
UAH)

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

За згодою сторін

