
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 28 грудня 2019

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2017-10-25-001887-b

2. Номер договору про закупівлю: 27-КТ

3. Дата укладення договору: 14 грудня 2017 15:00

4. Ціна договору про закупівлю: 41 865 803,28 UAH (в тому числі ПДВ 6 977
633,88 UAH)

5. Найменування замовника: Комунальне підприємство "Дирекція з
капітального будівництва та реконструкції
"Київбудреконструкція"

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 37932233

7. Місцезнаходження замовника: 01601, Україна, Київська обл., Київ, вул. Велика
Житомирська, 15-А

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

ТОВ "ГАРАНТБУД"

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

01514698

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

88015, Україна, Закарпатська обл., місто
Ужгород, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 21,
ПОВЕРХ 3, кімната 8,10 , тел.: +380677286204

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

Комплекс
протизсувних заходів
для укріплення
Дніпровського схилу
біля Пішохідного
мосту (2 зсувний
цирк) у Печерському
районі м. Києва

ДК021-2015:
45000000-7 —
Будівельні роботи та
поточний ремонт

1 лот Україна, 01001,
Київська область,
Київ, Дніпровський
схил біля
Пішохідного мосту
(2 зсувний цирк) у
Печерському районі

до 31 грудня
2018

15. Строк дії договору: 14 грудня 2017 — 28 грудня 2019



16. Сума оплати за договором: 29 631 600,87 UAH (в тому числі ПДВ 4 938
600,14 UAH)

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

У зв’язку з необхідністю виконання додаткових
обсягів робіт, які були виявлені під час
проведення будівельних робіт та відповідно не
були враховані проектною документацією.


