ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 15 квітня 2020

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-10-03-000792-a

2. Номер договору про закупівлю:

2019/12/20-01

3. Дата укладення договору:

20 грудня 2019 00:00

4. Ціна договору про закупівлю:

2 282 646,22 UAH (в тому числі ПДВ 380 441,04
UAH)

5. Найменування замовника:

Управління капітального будівництва та
архітектури Бориспільської районної державної
адміністрації Київської області

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

41903554

7. Місцезнаходження замовника:

08335, Україна, Київська обл., Бориспільський
район село Іванків, вулиця Центральна, 2А

8. Найменування (для юридичної особи)
Товариство з обмеженою відповідальністю
або прізвище, ім’я, по батькові (для
"Атіс+1"
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:

39757481

10. Місцезнаходження (для юридичної
08300, Україна, Київська обл., Бориспіль,
особи) або місце проживання (для фізичної вул.Глібова, 6-А , тел.: 380679949482,
особи) учасника, з яким укладено договір 380679949482
про закупівлю, номер телефону:
101. Вид предмета закупівлі:
11. Конкретна назва
предмета закупівлі

Роботи

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

Капітальний ремонт
приміщень
поліклінічного
відділення
Комунального
некомерційного
підприємства
Бориспільської районної
ради Київської області
"Бориспільська
багатопрофільна
лікарня інтенсивного
лікування"

ДК021-2015:
45450000-6 — Інші
завершальні
будівельні роботи

1 роб.

Україна, 08301,
Київська область,
місто Бориспіль,
вулиця
Котляревського, 1

до 15 січня
2020

15. Строк дії договору:

20 грудня 2019 — 15 січня 2021

16. Сума оплати за договором:

2 282 646,22 UAH (в тому числі ПДВ 380 441,04
UAH)

1

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

Виконання робіт

Опис

Тип оплати

Період, (днів)

Пiсляоплата 5

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

Тип днів

Робочі
відсутні

Розмір оплати, (%)

100

