
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 25 вересня 2020

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-04-23-001715-b

2. Номер договору про закупівлю: 3005/1

3. Дата укладення договору: 03 червня 2019 00:00

4. Ціна договору про закупівлю: 4 691 920,64 UAH (в тому числі ПДВ 781 986,77
UAH)

5. Найменування замовника: Київський науково-методичний центр по
охороні, реставрації та використанню пам'яток
історії, культури і заповідних територій

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 21507625

7. Місцезнаходження замовника: 04070, Україна, Київська обл., Київ, Спаська,12

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦПРОЕКТ -ІНВЕСТ»

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

32735530

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

04053, Україна, Київ обл., місто, м. Київ, пров.
Бехтерівський, буд. 4, літ. А, оф. 15 , тел.:
+38(044)230-88-08, факс: +38(044)230-88-08

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



Реставрація
адміністративної будівлі
за адресою: м. Київ, вул.
Борисоглібська, 6
(пам'ятка архітектури та
містобудування, наказ
Міністерства культури і
туризму України від
15.09.2010 р.
№706/0/16-10, охоронний
№ 609-кв) ДСТУ Б
Д.1.1-1:2013 код CPV за
ДК 021:2015 – (45453000-7
Капітальний ремонт і
реставрація)

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

1 роботи Україна, 04070, м.
Київ, Київ,
Борисоглібська, 6

до 31 грудня
2019

15. Строк дії договору: 03 червня 2019 — 17 серпня 2020

16. Сума оплати за договором: відсутня

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

за взаємною згодою


