ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 20 лютого 2020

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-08-23-001539-c

2. Номер договору про закупівлю:

№01-11/2019

3. Дата укладення договору:

07 листопада 2019 10:00

4. Ціна договору про закупівлю:

25 786 451,77 UAH (в тому числі ПДВ 4 297
741,96 UAH)

5. Найменування замовника:

КП "Комунальне підприємство Щасливської
сільської ради «Житлово-комунальний комбінат
«Щасливський» "

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

30172060

7. Місцезнаходження замовника:

08325, Україна, Київська обл., Щасливе, вул.
Лисенка, 1

8. Найменування (для юридичної особи)
ТОВ "БУДМИР"
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:

36108226

10. Місцезнаходження (для юридичної
07400, Україна, Київська обл., місто Бровари,
особи) або місце проживання (для фізичної ВУЛИЦЯ КИРПОНОСА, будинок 5 , тел.:
особи) учасника, з яким укладено договір +380683270000
про закупівлю, номер телефону:
101. Вид предмета закупівлі:

Роботи

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

Реконструкція
магістральної системи
каналізування с.
Щасливого у
Бориспільському
районі, Київської
області (Джерело
фінансування
закупівлі: кошти
місцевих бюджетів)

ДК021-2015:
45230000-8 —
Будівництво
трубопроводів, ліній
зв’язку та
електропередач, шосе,
доріг, аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання
поверхонь

1 роботи

Україна, 08325,
Київська область,
Бориспільський рн, с. Щасливе

до 31 березня
2020

15. Строк дії договору:

07 листопада 2019 — 31 грудня 2020

16. Сума оплати за договором:

відсутня

161. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Iнша подія

Замовник, за умови отримання на
свій рахунок коштів для
фінансування об’єкту будівництва, на
підставі аргументованого письмового
звернення Підрядника та за
наявності належним чином
оформленого рішення головного
розпорядника бюджетних коштів,
може протягом 15 (п’ятнадцяти)
банківських днів перераховувати
Підряднику аванс на придбання і
постачання необхідних для
виконання робіт матеріалів,
конструкцій, виробів. Розмір авансу
не може перевищувати 30% вартості
чергового етапу будівельних робіт.

15

Банківські 30

Виконання
робіт

Остаточний розрахунок за Договором Пiсляоплата 15
здійснюється Замовником в
безготівковому порядку, на підставі
остаточного підписаного Акту
приймання виконаних робіт (форма №
КБ-2в) та довідки про вартість
виконаних будівельних робіт (форма
№ КБ-3), а також рахунку на оплату
робіт, з урахуванням здійсненої
попередньої оплати (авансу),
протягом 15 (п’ятнадцяти)
банківських днів з моменту їх
підписання, та отримання
фінансування на реєстраційний
рахунок. Джерело фінансування
закупівлі: кошти місцевих бюджетів.

Банківські 70

Аванс

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Опис

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

Тип оплати

Період,
(днів)

Подія

Керуючись п. 18.3 Договору про закупівлю робіт
від 07.11.2019 № 01-11/2019 (надалі - Договір).
нормами чинного законодавства України (в т.ч.
ст.ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу
України), Загальними умовами укладення та
виконання договорів підряду в капітальному
будівництві, іншими актами законодавства,
беручи до ували лист ТОВ «Будмир» від
18.02.2020 № 18/02/2020-1, уклали цю Угоду про
розірвання Договору з «19» лютого 2020 року

