
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 19 червня 2019

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2018-09-05-001493-b

2. Номер договору про закупівлю: 164/9

3. Дата укладення договору: 25 вересня 2018 00:00

4. Ціна договору про закупівлю: 12 240 208,96 UAH (в тому числі ПДВ 2 040
034,83 UAH)

5. Найменування замовника: Київське комунальне об’єднання зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень
міста "Київзеленбуд"

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03362123

7. Місцезнаходження замовника: 04053, Україна, Київська обл., Київ, вул
Кудрявська 23

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

ТОВ "УКРБУДІНЖИНІРІНГ"

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

38800331

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

04050, Україна, Київська обл., м. Київ, вул.
Мельникова, буд. 12 , тел.: +380974994772,
факс: +380974994772

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

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
код CPV за ДК
021-2015 (CPV):
(45453000-7 -
Капітальний ремонт і
реставрація)
«Капітальний ремонт
благоустрою парку
«Совки» у
Святошинському
районі»

ДК021-2015:
45453000-7 —
Капітальний ремонт
і реставрація

1 роб Україна, 02000,
Київська область, м.
Київ, парк "Совки" в
Святошинському
районі

від 27 вересня
2018
до 31 грудня
2018



15. Строк дії договору: 25 вересня 2018 — 31 грудня 2019

16. Сума оплати за договором: 1 141 912,34 UAH (в тому числі ПДВ 190 318,72 UAH)

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

Пунктом 5.2.4. Договору встановлено, що Замовник
має право відмовитись від цього Договору в будь-
який час до закінчення виконаних робіт, оплативши
підряднику виконану і документально підтверджену
частину робіт. Необхідно звернути увагу, що
Підрядником було виконано частину робіт, згідно з
календарним графіком, а Замовник оплатив дану їх
частину. Отже, обов’язкова умова, яка необхідна для
односторонньої відмови від Договору з боку
Замовника, була в повній мірі виконаною останнім, а
тому КО «Київзеленбуд» наділений правом в
односторонньому порядку ініціювати розірвання
Договору за правилами визначними статтею 849
ЦКУ. Відповідно до ч. 2 статті 849 ЦК України, якщо
підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує
її настільки повільно, що закінчення її у строк стає
явно неможливим, замовник має право відмовитися
від договору підряду та вимагати відшкодування
збитків. Згідно п. 5.2.3. Договору, Замовник має
право відмовитись від цього Договору, якщо
Підрядник своєчасно не розпочав роботи (у термін
не більше ніж 10 календарних днів від дати початку
згідно календарного графіку). Тут, необхідно
наголосити, що як уже було зазначено вище, роботи,
згідно календарного графіку, повинні були бути
розпочаті 13.05.2019 року, однак ці строки початку
виконання робіт порушенні Підрядником, що є
підставою для односторонньої відмови від Договору,
шляхом його розірвання. Пунктом п. 5.2.6. Договору,
Замовник має право, достроково, в односторонньому
порядку, розірвати Договір у разі невиконання
договірних зобов’язань Підрядником. У даному
випадку, мають місце порушення умов п. 1.1., 3.1.
Договору, що тягнуть за собою настання негативних
наслідків для Сторін (розірвання Договору). Згідно
п. 11.1. Договору, Договір може бути розірваний в
односторонньому порядку: - у випадку порушення
Підрядником строків виконання робіт за Договором,
у тому числі строків виконання окремих етапів робіт.
Таким чином, Замовнику законом та Договором
надано право відмовитися в односторонньому
порядку від договору підряду у будь-який час до
закінчення роботи і визначене цією нормою право
не може бути обмежене. В силу ч. 3 ст. 651 ЦК
України у разі односторонньої відмови від договору у
повному обсязі або частково, якщо право на таку
відмову встановлено договором або законом, договір
є відповідно розірваним або зміненим. Відповідно до
ч. 2 ст. 653 ЦК України у разі розірвання договору
зобов'язання сторін припиняються. Враховуючи
вищевикладене, повідомляємо про односторонню
відмову від Договору та звертаємо увагу, що
одностороння відмова від договору в такому випадку
не потребує узгодження з Підрядником, так як
самостійний юридичний факт зумовлює його
розірвання, та беручи до уваги пункт 11.1 Договору,
додатково повідомляємо, що договір вважається
припиненим з 17.06.2019 року.


