
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 19 березня 2021

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2020-02-27-004286-a

2. Номер договору про закупівлю: 26

3. Дата укладення договору: 20 березня 2020 10:00

4. Ціна договору про закупівлю: 15 272 974,37 UAH (в тому числі ПДВ 1 751
001,56 UAH)

5. Найменування замовника: Державне управління справами

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 00037256

7. Місцезнаходження замовника: 01220, Україна, Київська обл., Київ, вул.
Банкова 11

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

Державне авіаційне підприємство «Україна»

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

25196197

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

08300, Україна, Київська обл., Бориспіль, вул.
Київський шлях, 2 , тел.: +380445916918

101. Вид предмета закупівлі: Послуги

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

Послуги з
нерегулярних
авіаційних
перевезень
офіційних
делегацій на чолі з
Президентом
України

ДК021-2015:
60420000-8 —
Послуги з
нерегулярних
авіаційних перевезень

1 послуга Україна, 08300,
Київська область,
Бориспіль, вул.
Київський шлях, 2 (за
маршрутами
перевезень робочих
поїздок і офіційних
візитів делегацій на
чолі з Президентом
України )

до 31 грудня
2020

15. Строк дії договору: 20 березня 2020 — 31 березня 2021



16. Сума оплати за договором: 15 272 974,37 UAH (в тому числі ПДВ 1 751
001,56 UAH)

161. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,

(%)

Iнша
подія

Оплата здійснюється Замовником після
надання Виконавцем рахунка на оплату
Послуг та підписання Сторонами акта
приймання-передачі наданих послуг або
попередньої оплати Замовником коштів
(авансу) у розмірах до 80 відсотків
планових витрат у національній валюті та
100 відсотків планових витрат у вільно
конвертованій валюті для забезпечення
візитів Президента України за кордон; - до
80 відсотків планових витрат для
забезпечення авіаперевезень Президента
України в межах України

Аванс 10 Робочі 80

Надання
послуг

Розрахунки здійснюються Замовником
згідно з підписаним Сторонами актом
приймання-передачі наданих послуг
протягом 10-ти робочих днів з дня його
підписання. Разом з оформленим та
підписаним актом приймання-передачі
наданих послуг Виконавець надає
Замовнику рахунок, звіт про фактичні
витрати із зазначенням складових витрат,
понесених у зв’язку із організацією,
забезпеченням і виконанням рейсу та
копію завдання на політ

Пiсляоплата 10 Робочі 20

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

відсутні


