ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 03 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2018-07-30-000621-a

2. Номер договору про закупівлю:

315

3. Дата укладення договору:

14 вересня 2018 00:00

4. Ціна договору про закупівлю:

2 750 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 458 333,33
UAH)

5. Найменування замовника:

Київське комунальне об’єднання зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень
міста "Київзеленбуд"

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

03362123

7. Місцезнаходження замовника:

04053, Україна, Київська обл., Київ, вул
Кудрявська 23

8. Найменування (для юридичної особи)
Комунальне підприємство "Київський інститут
або прізвище, ім’я, по батькові (для
земельних відносин"
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:

32348604

10. Місцезнаходження (для юридичної
01001, Україна, Київська обл., Київ, Хрещатик,
особи) або місце проживання (для фізичної 32-А , тел.: 380442356594,
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:
11. Конкретна назва 11.1 Коди та назви
предмета закупівлі
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
коригування і
моніторингу
Програми розвитку
зеленої зони м.
Києва до 2010 року
та концепції
формування
зелених насаджень
в центральній
частині міста (ДК
021:2015:
99999999-9 — Не
відображене в інших
розділах)

ДК021-2015: 99999999-9 — 1 послуга
Не визначено
scheme.specialNorms: 000
— Спеціальні норми (ДБН,
ГБН, ДСТУ) та інше

Україна, 04053,
Київська область,
м. Київ,
Кудрявська,23

15. Строк дії договору:

14 вересня 2018 — 31 грудня 2019

16. Сума оплати за договором:

відсутня

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

Закінчення терміну дії Договору

від 17 вересня
2018
до 31 грудня
2019

