
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 27 листопада 2019

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-01-17-000849-b

2. Номер договору про закупівлю: 282

3. Дата укладення договору: 28 лютого 2019 00:00

4. Ціна договору про закупівлю: 72 281 049,35 UAH з ПДВ

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
"АЮДЕР-XXІ"

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

35000046

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

03150, Україна, Київська обл., Київ, вул.
Горького (Антоновича), будинок 97 , тел.:
380445022791, 380445022791

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 фізкультурно-
оздоровчого комплексу на
вулиці Райдужній, 33-а у
Дніпровському районі м. Києва».
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Роботи (ДК
021:2015 - 45212000-6,
Будівництво закладів дозвілля,
спортивних, культурних
закладів, закладів тимчасового
розміщення та ресторанів)»

ДК021-2015:
45212000-6 —
Будівництво
закладів дозвілля,
спортивних,
культурних
закладів, закладів
тимчасового
розміщення та
ресторанів

1 роботи Україна,
02218, місто
Київ, Київ,
вул.
Райдужна
33а

від 21 лютого
2019
до 31 грудня
2020



15. Строк дії договору: 01 липня 2019 — 31 грудня 2020

16. Сума оплати за договором: 72 281 049,35 UAH з ПДВ

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

Встановлення факту суттєвої розбіжності
вартості виконання робіт, а також
невідповідності проектних рішень


