
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 18 лютого 2020

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2018-10-25-000680-a

2. Номер договору про закупівлю: 35-151

3. Дата укладення договору: 28 листопада 2018 14:00

4. Ціна договору про закупівлю: 14 983 800,00 UAH (в тому числі ПДВ 2 497
300,00 UAH)

5. Найменування замовника: Управління будівництва Дніпровської районної
в місті Києві державної адміністрації

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 40864813

7. Місцезнаходження замовника: 02094, Україна, Київська обл., Київ, бульвар
Праці, будинок 1/1

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

ТОВ Плутон-С

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

38150175

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

03150, Україна, Київська обл., Київ,
вул.Предславинська, 12 оф.196 , тел.:
+380677463630

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

Роботи з реконструкції по
об’єкту: "Реконструкція
стадіону середньої
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №4 м. Києва на
вул. Сулеймана
Стальського, 26-А у
Дніпровському районі",
(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 ДК
021:2015 (CPV) -
45454000-4
(Реконструкція)).

ДК021-2015:
45454000-4 —
Реконструкція

1 роботи Україна, 02139,
м. Київ, Київ,
вул. Сулеймана
Стальського, 26-
А

від 15
листопада 2018
до 20 грудня
2020



15. Строк дії договору: 28 листопада 2018 — 18 лютого 2020

16. Сума оплати за договором: 14 983 800,00 UAH (в тому числі ПДВ 2 497
300,00 UAH)

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

Відповідно до підписаної Додаткової угоди № 6
від 18 лютого 2020 року Сторони погодили
розірвання Договору № 35-151 від 28 листопада
2018 року з 18 лютого 2020 року у зв`язку із
реорганізацією ТОВ "Плутон-С". Фактично
оплачено по Договору № 35-151: у 2018 році - 1
794 424,80 грн.; у 2019 році - 14 983 800,00 грн.
Разом - 16 778 224,80 грн. (Примітка. При
внесенні даних про розірвання Договору на цій
вкладці система майданчику T-tender технічно
не дає внести всю суму оплати, а дозволяє лише
за попередній 2019 рік. Хоча всі оплати є в
Системі Прозорро.)


