
ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2020-01-29-001254-a 
 

1. Дата укладення договору: 28 січня 2020 00:00 

2. Номер договору: 1-М/20 

3. Найменування замовника ДП "Спортивний комплекс "Авангард"  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 39401098 

5. Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Мельникова, 46  

6. Найменування постачальника товарів, виконавця 
робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), з 
яким укладено договір: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Теплоенерголюкс" 

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер 
облікової картки платника податків постачальника 
товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: 

34714951 

8. Місцезнаходження постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної 
особи) або місце проживання (для фізичної особи) та 
номер телефону, телефаксу: 

03022, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. 
Васильківська, 30 оф. 41  
+380963399074  

81. Вид предмета закупівлі: Послуги 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Монтаж систем водопроводу та каналізації, установка 
електричного водонагрівача в приміщенні будівлі ДП 
СК «Авангард» 

 
10. Найменування (номенклатура, 
асортимент) товарів, робіт чи послуг 

11. Кількість 
товарів, робіт 
чи послуг 

12. Місце поставки 
товарів, виконання робіт 
чи надання послуг 

13. Строк поставки 
товарів, виконання 
робіт чи надання 
послуг 

Монтаж систем водопроводу та 
каналізації, установка електричного 
водонагрівача в приміщенні будівлі 
ДП СК «Авангард»  

1 послуга  04119, Україна, м. Київ, 
м. Київ, вул. Юрія 
Іллєнка (Мельникова), 46  

по 31 грудня 2020  

 
14. Інформація про технічні та якісні 
характеристики товарів, робіт чи послуг: 

Роботи мають відповідати умовам В.2.5-40:2009 та 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 України. 

15. Ціна договору: 133 464,00 UAH з ПДВ  

16. Строк дії договору: від 28 січня 2020 
до 31 грудня 2020  

161. Джерело фінансування закупівлі:  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   133464 UAH  
 
17. Ідентифікатор договору UA-2020-01-29-001254-a-a1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця 

виміру 
19. Ціна за 
одиницю 

Монтаж систем водопроводу та каналізації, установка електричного 
водонагрівача в приміщенні будівлі ДП СК «Авангард»  

послуга   


