ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 30 грудня 2020

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2020-03-31-000485-a

2. Номер договору про закупівлю:

9

3. Дата укладення договору:

21 квітня 2020 09:00

4. Ціна договору про закупівлю:

30 000 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 5 000
000,00 UAH)

5. Найменування замовника:

Комунальне підприємство Київської міської
ради «Київське міське бюро технічної
інвентаризації»

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

03359836

7. Місцезнаходження замовника:

01001, Україна, м. Київ обл., Київ,
Трьохсвятительська,4в

8. Найменування (для юридичної особи)
ПП Лабораторія їнформаційних технологій
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:

33262277

10. Місцезнаходження (для юридичної
03083, Україна, Київська обл., Київ, пров.
особи) або місце проживання (для фізичної Моторний 5/7, кв 44 , тел.: +++380445928015
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:
101. Вид предмета закупівлі:
11. Конкретна назва
предмета закупівлі

Послуги

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

код Класифікатора ДК
021:2015 (CPV):
72310000-1 «Послуги з
обробки даних»
(Продовження
створення електронної
бази даних технічної
документації на об’єкти
нерухомого майна м.
Києва) (the code of the
Classifier DK 021: 2015
(CPV): 72310000-1
"Continuation of creation
of an electronic database
of technical
documentation for real
estate in Kyiv”).

ДК021-2015:
72310000-1 —
Послуги з обробки
даних

1 послуга

Україна, 01001, м.
Київ, м. Київ,
Трьохсвятительська, 4в

від 01 квітня
2020
до 20 грудня
2020

15. Строк дії договору:

21 квітня 2020 — 31 грудня 2020

16. Сума оплати за договором:

30 000 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 5 000
000,00 UAH)

161. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати

Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Надання послуг

післяоплата впродовж 30
банківських днів з моменту
отримання фінансування

Пiсляоплата 30

Банківські 50

Дата
виставлення
рахунку

аванс впродовж 10
банківських днів з моменту
отримання фінансування

Аванс

Банківські 50

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

відсутні

10

