ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 13 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-07-31-000131-b

2. Номер договору про закупівлю:

№172/19-215

3. Дата укладення договору:

31 липня 2019 00:00

4. Ціна договору про закупівлю:

1 250 492,15 UAH (в тому числі ПДВ 208 415,36
UAH)

5. Найменування замовника:

Комунальне підприємство "Інженерний центр"
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

33239981

7. Місцезнаходження замовника:

01030, Україна, Київська обл., Київ, вул. Івана
Франка, 12а літ. Б

8. Найменування (для юридичної особи)
ТОВ "КИЇВ МЕД ПРОЕКТ"
або прізвище, ім’я, по батькові (для
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:

41046979/410469726551

10. Місцезнаходження (для юридичної
01042, Україна, Київська обл., Київ,
особи) або місце проживання (для фізичної вул.Чигоріна,12, офіс 12 , тел.: 380443376910
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

Виконання проектних робіт
з коригування проектної
документації на стадії «П»
по об’єкту: «Реконструкція
будівель Київського
міського перинатального
центру -структурного
підрозділу Київського
міського центру
репродуктивної та
перинатальної медицини на
просп. Героїв Сталінграда,
16 у Оболонському районі
м. Києва»

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

1 роботи

Україна,
01030,
Київська
область, Київ,
вул. Івана
Франка, 12 а,
літ."Б"

до 31 грудня
2019

15. Строк дії договору:

не вказанa — 31 грудня 2019

16. Сума оплати за договором:

1 250 492,15 UAH (в тому числі ПДВ 208 415,36
UAH)

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

відсутні

