ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 05 липня 2019

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2017-04-13-001931-b

2. Номер договору про закупівлю:

118-Т

3. Дата укладення договору:

24 липня 2017 16:00

4. Ціна договору про закупівлю:

54 211 876,71 UAH з ПДВ

5. Найменування замовника:

Комунальне підприємство з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального
призначення "Спецжитлофонд"

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

31454734

7. Місцезнаходження замовника:

04071, Україна, Київська обл., Київ,
вул.Оболонська, 34

8. Найменування (для юридичної особи)
ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

39481351

10. Місцезнаходження (для юридичної
01001, Україна, Київ обл., м. Київ, вул. Мала
особи) або місце проживання (для фізичної Житомирська, 9-Б , тел.: +380442212470
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:
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

«Завершення будівництва
дошкільного навчального
закладу на вул.
Бахмацька, 35 у
Святошинському районі
м. Києва» (Інші
завершальні будівельні
роботи, код CPV за ДК
021:2015 — 45450000-6)

ДК021-2015:
45450000-6 — Інші
завершальні
будівельні роботи

1 роб.

Україна, 04071,
Київ, Київ, вул.
Оболонська, 34

від 01 липня
2017
до 31 серпня
2018

15. Строк дії договору:

не вказанa — 31 грудня 2020

16. Сума оплати за договором:

3 429 255,84 UAH (в тому числі ПДВ 571 542,64
UAH)

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

У зв’язку з відставанням Підрядником від
строків виконання робіт, передбачених
Календарним графіком виконання робіт на 15
(п’ятнадцять) календарних днів, укладена
додаткова угода про дострокове розірвання
договору за взаємною згодою сторін.

