
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю

UA-2020-10-16-002480-c
Дата формування звіту: 20 січня 2021

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі, присвоєний електронною
системою закупівель, або унікальний
номер повідомлення про намір
укласти договір про закупівлю (у
разі застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-10-16-002480-c

Номер договору про закупівлю: Т-123/20

Дата укладення договору про
закупівлю:

18 листопада 2020 14:15

Ціна в договорі про закупівлю: 1 288 997,45 UAH (в тому числі ПДВ 214 832,91 UAH
)

Найменування замовника: Комунальне підприємство виконавчого органу
Київради ( Київської міської державної адміністрації
) "Київкінофільм"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

35531906

Місцезнаходження замовника: 01004, Україна, м. Київ, м. Київ , бульв. Тараса
Шевченка, буд. 3

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

ТОВ "Обслуговуюча компанія "Нове місто"



Ідентифікаційний код учасника в
ЄДР або реєстраційний номер
облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання
відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової
картки платника податків та
офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів, виконавця
робіт чи надавача послуг:

39314896

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

01032, Україна, м. Київ, Місто Київ, Вулиця Симона
Петлюри, 4 , тел.: +380674422426

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: «Капітальний ремонт приміщень кінотеатру
«Лейпциг», проспект Леся Курбаса,8, м. Київ».

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товару або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

«Капітальний ремонт
приміщень
кінотеатру
«Лейпциг», проспект
Леся Курбаса,8, м.
Київ».

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

1 роботи 03148,
Україна, м.
Київ, Київ, пр.
Леся Курбаса,
8

від 16 жовтня
2020
до 31 грудня
2020

Строк дії договору про закупівлю: 18 листопада 2020 — 31 грудня 2020

Сума оплати за договором про
закупівлю:

1 060 360,88 UAH (в тому числі ПДВ 176 726,81
UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):



Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Підписання
договору

Замовник має право здійснити
попередню оплату у розмірі 30
% від договірної ціни у строк
до 3 місяців після їх
одержання. По закінченню
вказаного терміну
невикористані кошти,
отримані у якості попередньої
оплати, повертаються
Замовнику, з нарахуванням
річної відсоткової плати на
рівні облікової ставки НБУ із
застосуванням коефіцієнта
1.2. (пп 3 п. 1 Постанови
Кабінету Міністрів України від
23 квітня 2014 р. № 117 «Про
здійснення попередньої
оплати товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за
бюджетні кошти»).

Аванс 10 Календарні 30

Виконання
робіт

Пiсляоплата 10 Банківські 70

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Місцевий бюджет 1289000 UAH

Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

відсутні


