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

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-11-19-000725-c

2. Номер договору про закупівлю:

287/12

3. Дата укладення договору:

20 грудня 2019 00:00

4. Ціна договору про закупівлю:

4 561 767,65 UAH (в тому числі ПДВ 760 294,60
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)
ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"
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:

41768471

10. Місцезнаходження (для юридичної
04201, Україна, м. Київ обл., місто Київ, вулиця
особи) або місце проживання (для фізичної Сім'ї Кульженків, будинок 35, приміщення 3 ,
особи) учасника, з яким укладено договір тел.: +380443534546
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

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013
код за ДК 021:2015
(CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і
реставрація)
«Капітальний ремонт
благоустрою парку
«Сирецький» у
Шевченківському
районі»

ДК021-2015:
45453000-7 —
Капітальний
ремонт і
реставрація

1 роб

Україна, 04073,
Київська область, м.
Київ, парк
«Сирецький» у
Шевченківському
районі

до 31 грудня
2020

15. Строк дії договору:

20 грудня 2019 — 31 грудня 2020

16. Сума оплати за договором:

2 011 305,10 UAH (в тому числі ПДВ 335 217,52
UAH)

161. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Виконання
робіт

Опис

Тип оплати

Період,
(днів)

Розрахунки за виконані роботи
Пiсляоплата 14
здійснюються Замовником протягом
14 (чотирнадцяти) робочих днів після
підписання Сторонами актів
виконаних робіт та після надходження
бюджетних коштів від головного
розпорядника бюджетних коштів.
Оплата виконаних робіт проводиться
або після прийняття Замовником
закінчених робіт (об’єкта будівництва)
або поетапно проміжними платіжками
в міру виконання робіт.

Тип
днів

Робочі

162. Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Місцевий бюджет
17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

Опис

Сума

4594210 UAH
відсутні

Розмір
оплати,
(%)

100

