
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 04 січня 2019

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2017-08-04-001157-c

2. Номер договору про закупівлю: 17-кт

3. Дата укладення договору: 12 жовтня 2017 18:00

4. Ціна договору про закупівлю: 16 896 189,04 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:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯГУАР"

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

31571594

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

Україна, 02095, м.Київ, Дарницький район,
ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 2-А , тел.:
0508362774

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

Регулювання рівня води
водойми озера Глинка з
виконанням
берегоукріплення та
благоустрою південної її
частини

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

1 лот Україна, 02000,
Київська
область, Київ,
Либідська
площа

до 31 грудня
2018

15. Строк дії договору: 12 жовтня 2017 — 31 грудня 2018

16. Сума оплати за договором: відсутня



17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

У додатковій угоді № 3 до договору підряду № 17-
КТ від 12.10.2017 (далі – Договір) на виконання
робіт по об’єкту: «Регулювання рівня води
водойми озера Глинка з виконанням
берегоукріплення та благоустрою південної її
частини» викладено наступне. 1. У зв’язку з
тим, що відповідно до рішення Київської міської
ради «Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2018-2020» від 21 грудня 2017 року
№1042/4049 було знято фінансування та
виключено з переліку об’єктів будівництва
(реконструкції) Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2018-2020рр.
виконання робіт по об’єкту: «Регулювання рівня
води водойми озера Глинка з виконанням
берегоукріплення та благоустрою південної її
частини» та беручи до уваги неможливість
подальшого виконання Договору Підрядником,
а також враховуючи те, що Підрядником
будівельні роботи не були розпочаті, Сторони
дійшли згоди розірвати Договір в порядку,
визначеному умовами даного Договору. 2. Ця
Додаткова угода є невід’ємною частиною
Договору, яка складена у двох автентичних
примірниках українською мовою, кожна з яких
має однакову юридичну силу, вступає в дію з
моменту її підписання Сторонами і скріплення
підписів та печатками. Всі інші умови Договору
та додаткових угод залишаються без змін. 3. На
момент підписання цієї додаткової угоди
Підрядник зобов’язується повернути надану
йому Замовником проектно-кошторисну та
виконавчу документації. 4. Адреси, реквізити та
підписи Сторін ЗАМОВНИК: Комунальне
підприємство «Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції
«КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» 01001, м.Київ, вул.
В. Житомирська, 15-А Адреса для листування:
01601, м. Київ, вул. Володимирська,51А ЄДРПОУ
37932233 р/р 35448142081629 в ГУ ДКСУ у
м.Києві, Код банку 820019 ІПН № 379322326594
Свідоцтво платника ПДВ №200106459 тел. (044)
235-71-05 Директор ________________ /Я.В.
Мусієнко/ ПІДРЯДНИК: Товариство з
обмеженою відповідальністю «Ягуар»
Юр.адреса: вул. Срібнокільська, 2-А, м. Київ,
02095 Пошт.адреса: вул. Камишинська, 4-А, м.
Київ, 01013 Код ЄДРПОУ 31571594 п/р
26000210370755 в АТ «ПРОКРЕДИТБАНК»; МФО
320984 ІПН 315715926516 Тел.: (044) 286-01-55;
факс: 286-00-24 E -mail: vbk-jaguar@ukr.net
Директор ___________________/В.В. Рахмайлов /


