ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 07 квітня 2020

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2020-04-02-002335-a

2. Номер договору про закупівлю:

10/20-04

3. Дата укладення договору:

02 квітня 2020 16:00

4. Ціна договору про закупівлю:

64 951 992,00 UAH (в тому числі ПДВ 10 825
332,00 UAH)

5. Найменування замовника:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
""ІНФОРМАТИКА"" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

31024875

7. Місцезнаходження замовника:

03186, Україна, м. Київ обл., м. Київ, Левка
Мацієвича, 3

8. Найменування (для юридичної особи)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
або прізвище, ім’я, по батькові (для
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕВРО»
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:

35093282

10. Місцезнаходження (для юридичної
03150, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Анрі
особи) або місце проживання (для фізичної Барбюса, буд. 37/1, секція 5, оф. 53 , тел.:
особи) учасника, з яким укладено договір +0674016300
про закупівлю, номер телефону:
101. Вид предмета закупівлі:

Товари

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

система
дистанційного
вимірювання
температури тіла

ДК021-2015:
400 комп.
38410000-2 — Лічильні
прилади

13. Місце поставки
товарів, виконання
робіт чи надання
послуг

14. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг за
договором

Україна, 03113, м.
Київ, м. Київ, вул.
Дегтярівська, 37

до 25 квітня 2020

15. Строк дії договору:

не вказанa — 31 грудня 2020

16. Сума оплати за договором:

64 951 992,00 UAH (в тому числі ПДВ 10 825
332,00 UAH)

162. Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Місцевий бюджет
17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

Опис

Сума

64952000 UAH
На вимогу зобов’язанння щодо усунення
порушення (порушень) законодавства у сфері
публічних закупівель: п. 4 та п. 6 Порядку
проведення закупівель товарів, робіт і послуг,
необхідних для здійснення заходів, спрямованих
на запобігання виникненню та поширенню,
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та
пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на
території України, затвердженого постановою
Кабінету міністрів України від 20.03.2020 № 225.

