
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 31 грудня 2019

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-05-03-000980-b

2. Номер договору про закупівлю: 40

3. Дата укладення договору: 04 червня 2019 11:00

4. Ціна договору про закупівлю: 2 582 553,00 UAH (в тому числі ПДВ 430 092,67
UAH)

5. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно-діагностичний центр"
Солом’янського району міста Києва

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04593340

7. Місцезнаходження замовника: 03067, Україна, Київська обл., Київ, вул.
Гарматна, 36

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

ТОВ "Антаріс ПВР-БУД"

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

35619566

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

03134, Україна, Київська обл., Київ,
Симиренка,будинок 36,корпус А, офіс 104 , тел.:
380973221910,

101. Вид предмета закупівлі: Роботи

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

Капітальний ремонт
фасаду та покрівлі КНП
«КДЦ» Солом’янського
району м. Києва за
адресою вул. Гарматна,
36 ( 1 черга) відповідно
ДСТУ БД 1.1 - 1:2013
«Будівельні роботи та
поточний ремонт»

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

1 роботи Україна,
03067, місто
Київ, Київ,
Гарматна, 36

від 29 травня
2019
до 31 грудня
2019



15. Строк дії договору: 04 червня 2019 — 30 листопада 2019

16. Сума оплати за договором: 2 582 553,00 UAH (в тому числі ПДВ 430 092,67
UAH)

161. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів) Тип днів

Розмір
оплати,

(%)

Виконання
робіт

Розрахунки за виконані роботи
здійснюються на підставі довідки про
вартість виконаних робіт за формою
КБ-3 та Акта приймання-передачі
виконаних робіт (наданих послуг) за
формою КБ-2В згідно «Правил
визначення вартості будівництва»
ДСТУ БД.1.1-1:2013, підписаними
,уповноваженими представниками
Сторін в межах вартості договору.
Оплата вартості послуг проводиться у
безготівковій формі на підставі
двостороннього акту
приймання/передачі виконаних робіт
(наданих послуг). Замовник проводить
оплату виконаних робіт відповідно до
вимог ст. 49 БКУ «Здійснення
платежів відповідно до взятих
бюджетних зобов’язань» протягом 10-
ти банківських днів з дня підписання
Сторонами двосторонніх актів
приймання/передачі виконаних робіт
при наявності відповідного
фінансування. У разі відсутності таких
коштів , оплата виконаних робіт
здійснюється після надходження
відповідних коштів на рахунок
Замовника. У разі затримки
фінансування Замовник сплачує
вартість виконаних робіт протягом 5-
ти банківських днів з моменту
надходження відповідних коштів на
його рахунок.

Пiсляоплата 100 Банківські 100

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

відсутні


