
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 31 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-05-30-001848-b

2. Номер договору про закупівлю: 53.19-227

3. Дата укладення договору: 18 червня 2019 10:39

4. Ціна договору про закупівлю: 30 168 523,50 UAH (в тому числі ПДВ 5 028
087,25 UAH)

5. Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВПАСТРАНС"

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 31725604

7. Місцезнаходження замовника: 04070, Україна, Київ обл., м. Київ, вул.
Набережне Шосе, буд. 2

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
ЗАЛІЗНИЦЯ"

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

40075815

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

03680, Україна, Київ обл., Киев, Печерський
район ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА буд. 5 , тел.: 4653280

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 перевезень
громадським
залізничним
транспортом» код
60210000-3 за ДК
021:2015 (послуги
користування
залізничними коліями,
диспетчерськими
службами, вокзалами та
іншими об’єктами
інфраструктури, що
забезпечують рух
залізничного
транспорту загального
користування)

ДК021-2015:
60210000-3 —
Послуги з
перевезень
громадським
залізничним
транспортом

1 послуга Україна, 04070,
Київська область,
м.Київ, Київський
залізничний вузол
регіональної філії
«Південно-Західна
залізниця» АТ
«Укрзалізниця»,
відповідно до графіку
руху міських
електропоїздів.

до 31 січня
2020

15. Строк дії договору: 18 червня 2019 — 31 січня 2020

16. Сума оплати за договором: 20 675 309,04 UAH (в тому числі ПДВ 3 445
884,84 UAH)

161. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):



Подія Опис Тип оплати Період,
(днів) Тип днів

Розмір
оплати,

(%)

Надання
послуг

2.3. Оплата Послуг здійснюється за
власні кошти підприємства та за
рахунок коштів міського бюджету м.
Києва. 2.3.1. Розрахунки за надані
Послуги за рахунок бюджетних коштів
здійснюються після надходження
бюджетних коштів від Головного
розпорядника бюджетних коштів в
межах відповідних бюджетних
призначень. Замовник не несе
відповідальності за виконання своїх
зобов’язань щодо оплати у разі
відсутності фінансування з бюджету.
2.3.1. Оплату за Послуги за цим
Договором Замовник здійснює за
рахунок коштів місцевого бюджету
протягом 5 (п’яти) банківських днів
після надходження бюджетних коштів
від Головного розпорядника бюджетних
коштів на підставі Акту наданих Послуг,
або відповідного рішення Головного
розпорядника коштів про попередню
оплату. 2.3.2. Оплату за послуги за цим
Договором Замовник здійснює за
рахунок власних коштів протягом 5
(п’яти) банківських днів після
підписання Сторонами Акту наданих
Послуг. 2.4. У разі затримки
бюджетного фінансування оплата за
надані Послуги здійснюється протягом
5 (п’яти) банківських днів з дати
отримання Замовником бюджетних
коштів відповідного призначення на
свій реєстраційний рахунок. (Джерело
фінансування - кошти місцевого
бюджету та власні кошти
підприємства.).

Пiсляоплата 5 Банківські 100

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

відсутні


