ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
UA-2020-06-11-006388-b
Дата формування звіту: 04 січня 2021

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі, присвоєний електронною
системою закупівель, або унікальний
номер повідомлення про намір
укласти договір про закупівлю (у
разі застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-06-11-006388-b

Номер договору про закупівлю:

38/20

Дата укладення договору про
закупівлю:

30 червня 2020 00:00

Ціна в договорі про закупівлю:

1 179 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 196 500,00 UAH
)

Найменування замовника:

Департамент житлово-комунального господарства
та розвитку інфраструктури Харківської обласної
державної адміністрації

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

03366144

Місцезнаходження замовника:

пл. Свободи, 5 Держпром, 9 під'їзд, 5 поверх м.
Харків, Харків, Харківська область, 61022, Україна

Найменування (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи)
учасника, з яким укладено договір
про закупівлю:

ТОВ "АФІНА ГРУПП ЛТД"

Ідентифікаційний код учасника в
ЄДР або реєстраційний номер
облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання
відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової
картки платника податків та
офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів, виконавця
робіт чи надавача послуг:

34630070

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

ВУЛИЦЯ ПОЗДОВЖНЯ, будинок 4, кімната 8, місто
Харків, Харківська область, 61085, Україна , тел.:
+380675782108

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

Капітальний ремонт котлів та теплової мережі в
котельній розташованої за адресою: вул.
Загреблянська, м. Куп’янськ, Харківської області

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товару або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Капітальний ремонт
котлів та теплової
мережі в котельній
розташованої за
адресою: вул.
Загреблянська, м.
Куп’янськ,
Харківської області

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

1 роб.

Відповідно до
документації,
Україна

до 25 жовтня
2020

Строк дії договору про закупівлю:

30 червня 2020 — 31 грудня 2020

Сума оплати за договором про
закупівлю:

1 083 592,83 UAH (в тому числі ПДВ 101 092,83
UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Дата
виставлення
рахунку

Розрахунки можуть
проводитись з попередньою
оплатою відповідно до
бюджетного законодавства
України та постанови Кабінету
Міністрів України від
04.12.2019 № 1070 Деякі
питання здійснення
розпорядниками
(одержувачами) бюджетних
коштів попередньої оплати,
товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні
кошти у термін до трьох місяців
з дня надходження коштів на
придбання матеріалів у розмірі
30%. від загального річного
обсягу. Підрядник протягом
трьох місяців з дня
надходження коштів, як
попередньої оплати
підтверджує їх використання
згідно з актами прийманняпередачі виконаних робіт.

Аванс

Календарні 30

Виконання
робіт

після надання Підрядником
підписаних актів виконаних
робіт (за формою №№ КБ-2в,
КБ-3), перевірки спеціалістами
технічного нагляду, з яким
Замовник укладає окремий
договір, обсягів виконаних
робіт, їх якості та відповідності
нормативним вимогам,
проектно-кошторисній
документації, умовам цього
Договору та після підписання
Замовником актів з
урахуванням надходження
відповідних коштів на рахунок
Замовника здійснює
перерахування коштів на
поточний рахунок Підрядника
протягом 10 робочих днів.

Пiсляоплата 10

90

Робочі

Розмір
оплати,
(%)

70

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Сума

Місцевий бюджет

обласний бюджет

1186897.2 UAH

Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

відсутні

