
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 17 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-05-15-000886-a

2. Номер договору про закупівлю: 1505/1

3. Дата укладення договору: 15 травня 2019 00:00

4. Ціна договору про закупівлю: 422 687,24 UAH (в тому числі ПДВ 70 447,87
UAH)

5. Найменування замовника: Комунальне підприємство виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) «СПОРТИВНИЙ
КОМПЛЕКС»

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03768026

7. Місцезнаходження замовника: 01001, Україна, Київська обл., Київ, вул.
Хрещатик,12

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

Товариство з обмеженою відповідальністю
БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА АРТЕЛЬ

9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

33236708

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

01133, Україна, Київ обл., Київ, Щорса 29 , тел.:
380676116166

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

Розробка незавершеної частини
проектно-кошторисної
документації стадії «Робоча
документація» по об’єкту
«Реконструкція фізкультурно-
оздоровчого комплексу на вул.
Райдужній, 33-а у Дніпровському
районі міста Києва»(71240000-2
Архітектурні, інженерні та
планувальні послуги)

ДК021-2015:
71240000-2 —
Архітектурні,
інженерні та
планувальні
послуги

1 роботи Україна,
02192, місто
Київ, Київ,
вул. Шалетт
6

від 15 травня
2019
до 31 грудня
2019



15. Строк дії договору: 15 травня 2019 — 31 грудня 2019

16. Сума оплати за договором: 422 687,24 UAH (в тому числі ПДВ 70 447,87
UAH)

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

відсутні


