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Комунальне пiдприсмство виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi рали (КиТвськоТ
MicbKoi державноi адмiнiстраuii) по oxopoHi, утриманню та експлуатацiТ земель водного
фОнду м. Кисва <<Плесо>> (КП <Плесо>>), в особi в. о. Генерального директора Юсипеrlка
Олега Михайловича, який дiе на пiдставi Статуту, (далi- Замовник), з однiсТ сторони, та

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВД
КОМПАНlЯ (ОЛIМП>>, в особi в.о. директора Стеценка Антона Валерiйовича, що дiс на
пiдставi Щовiреностi б/н вiд 18.09.2017 та Протоколу засновникiв М 13 вiд 18.09.2017 р.,
(далi- Виконавець), надалi разом - Сторони, уклали даний /]оговiр про ни}кченаведеl{е:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Вiдповiдно до рiшення КиТвськоТ MicbKoT ради вiд 12.12.2016 N9 55З11557 кПро

Програму економiчного i соцiального розвитку м. Киева rra 2017 piK> та розпорядження
виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT рали (КиТвськоТ MicbKoT державноТ алмiнiстрачii') вiл
06.01.20l7 ]ф 3 кПро Програму економiчного iсоцiального розвитку м. Кисва на 20l7 piK> зi
змiнами та доповненнями Виконавець зобов'язусться виконати капiтальний ремонт tto об'сктч
<<Капiтальний ремонт та розчистка Дарницького мелiоративного каналу)). вiдповiднi до
перелiку робiц що зазначенi в договiрнiй цiнi (Додаток NЬ l), в повному обсязi, належноТ якостi та
в термiни, визначенi в даному,Щоговорi, а Замовник прийняти та оплатити TaKi роботи.

Коди предмету закупiвлi: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капiтальний peMoll1 ДК 02l:20l5:
45453000-7 - Капiтальний ремонт i реставраuiя.1.2. Кiлькiснi характеристики виконуваних за цим !оговором робiт зазначеlti в

локальному кошторисi за формою ЛЪ l, вiдомостi pecypciB до локального кошгорису за формоrо
Ns la та у розрахунку загальновиробничих витрат.

1.3. Обсяг робiт за договором мо}ке бути змiнено в залежностi вiд реального
фiнансування видаткiв Замовника на виконання даних заходiв.

1.4. Обсяг та KoHKpeTHi види робiт по об'скту визначаються в кошторисi, Lцо
Затверджусться Замовником пiсля проведення в установленому порядку i отримання висновкiв
е кс пертизи кошторисноТ докуме нтацiТ.

Ш. ЯКIСТЬ РОБIТ
2.1. ВИКОнавець повинен виконати передбаченi цим Щоговором роботи, якiсть яких

вiдповiдае умовам цього Щоговору.
2.2. Виконавець гарантуе якiсть робiт, що надаються, вiдповiдно до дiючих сr,андартiв.

ДеРЖаВНИХ бУДiВельних норм i пiдтверджуе якiсть використаних матерiалiв вiдltовiдними
сертифiкатами, якi заресстрованi та дозволенi до використання в ykpaTHi.

2.3. Замовник мае право безперешкодного доступу ло перевiрки якостi робi,г, що
виконуються В иконавцем.

2.4. У випадках виконання робiт невiдповiдноТ якостi, Виконавець здiйснюс якiсгtе
виконаннЯ робiТ за свiЙ рахунок в 15-ти денний TepMiH з дати пiдllисання Сторонами
двостороннього акту,

ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ3,1. IliHa цьогО ,Щоговору е твердою та становить 18 233724,00 грн. (вiсiмнадцять
мiльйонiВ двiстi тридцятЬ три тисяЧi ciMcoT двалцятЬ чотирИ гривнi 00 копiйоК)l } ТОМу
числi ПДВ (20%) - 3 038 954,00 грн. (три мiльйони тридцять BiciM тисяч дев'ятсот п'ятлесят
чотири гривнi 00 копiйок), згiдно договiрноТ цiни, яка с невiд'смним додатком до !оговору.

Загальна BapTicTb робiт по цьому Щоговору, яку належить виконати у 2Ol 7-му poui,
становить 8 88l 934,96 грн. (BiciM мiльйонiв BiciMcoT вiсiмдеся,г одна гривня дев'ятсот трилцять
чотири гривнi 96 копiйок), у тому числi ПЩВ 20% - 1 48о з22.49 грн. (Один мiльйон .,оr"р".rо
вiсiмдесят тисяч триста двадцять двi гривнi 49 копiйок),

Вартiстьробilякабудевиконанау20l8роrцi,складас935l 789,04грн.(!ев'яr.ьпtiльйонiв
триста п'ятдесяТ одна тисяЧа ciMcoT вiсiмдесяТ дев'ятЬ гривеt|Ь 04 копiйки). у тому числi tllц]
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20% - 1 558 631,5l грн. (один мiльйон п'ятсот п'ятдесят BiciM тисяч шiстсот тридцять одна
гривня 5l копiйка), за наявностi вiдповiдного бюджетного фiнансування.
_ з,2, Сторони домовилися, Що цiна договору може бути змiнена за взасмною згодою
!1оqiн виключно у випадках, передбачених Постановою Кабiнеiу MiHicTpiB вiд 0l серпня 2005 р.NЬ 668 <ПрО затверджеНня ЗагальНих умоВ укладання та виконаннЯ договорiв пiлряду в
капiтальному булiвництвi> (iз змiнами та доповненнями), а саме:. виникнення обставин непереборноТ сили;. внесення змiн до проектноТдокументацiТ;

о потреби в ycyНeнHi недолiкiв робiт, що виникли внаслiдок невiдповiдностi
встановленим вимогам проектнот документацiт, забезпечення якою покладено на
замовника;

, уповiльнення темпiв або зупинення виконання робiт за рiшенням замовника або з його
вини, якщо це викликало додатковi витрати пiдрядника;

' змiнИ законодавСтва з питаНь оподаткУваннЯ ,якщО це впливаС на BapTicTb робiт;о iстотнОго зростаНня (у розмiрi 10% та бiльше) пiсля уклаДення догОвору пiдряду цiн
на ресурсИ, якi забеЗпечуе пiдрядник, а також послуц що надаються йому третiми
особами;

в iншиХ випадках, передбачеНих Щивiльним i Господарським Кодексами УкраТни.

ry.порядок здЙснЕння оплАти4.|. оплата BapTocTi виконаних Робiт здiйснюсться за фактично виконаний Виконавr(еrt
iприйнятий Замовником обсягРобiт протягом 10 (лесяти) банкiвськихднiв з ]\{оменту отримаtllIя
коштiв на розрахунковий рахунок вiд головного розпорядника бюджетних коштiв,4.2. Розрахунки за фактично виконанi Виконавцем роботи здiйснюються шляхом Тх
оплатИ ЗамовникОм з р/Р 3544410l049877, кткВ 50l6060, кЕкВ 32l0 на пiдставi акту (aKTiB)
прийманнЯ виконаниХ будiвельнИх робiт, оформлених згiдно дстУ Б д.1.1-1:2013, за формаr"j\Ъ КБ-2В та довiдкИ (ловiдок) про BapTicTb виконанИх булiвельних робiт та витрати за формоtоJъ кБ_3 у безготiвКовомУ порядкУ на розрахунковий рахунок Виконавця на умовах вiдlстрочки
платежу на TepMiH до l0 (десяти) банкiвських днiв з моменту отримання коштiв на розрахунковий
рахунок вiд юловного розпорядника бюджетних коштiв.

4.З. Аванс по цьому !оговору не передбачено.
4,4. РозрахуноК здiйснюеться в безготiвковiй формi в нацiональнiй грошовiй одиниrti

УкраТни.
4.5. !нем здiйснення платежу вважаеться день, в який сума, що пiдляtгас сгt.,tа.гi.

поступае на розрахунковий рахунок Виконавця.

Ч. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБIТ5,1, Строк виконання робiт з дати пiдписання Щоговору становить 295 календарних
днiв вiдпоВiдно дО графiкУ виконання робiт, який е невiд'емним додатком до .Щоговору.5.2, Мiсце виконання робiт: м. КиТв, 02ОО2, УкраТна, КиТв, м. КиТв, Щарницький райоrr,
.щарницький мелiоративний канал вiд вул. Сортувальнч до npo.n. Петра Григоренка.5,3, ,Щатою виконання робiт е дата пiдписання'Замовнико, bnry (aKTiB) приймання
виконаних будiвельних робiт.5,4' ФакТ виконаннЯ робiТ пiдтверджустьсЯ пiдписаниМ Сторонами акту (aKTiB)
приймання виконаних будiвельних робiт.5,5, Акт (акти) приймання виконаних будiвельних робiт складаються Виконавttеr.lвiдповiдно до кошторисноТ документацiТ, яка o.p"runu позитивний експертний висновок -0-0I]
кIнпроект>> та якi отримали пiдтверлження вiдповiдностi виконання фiзичних обсягiв виконанихними робiт, Акт (акти) приймання виконаних будiвельних робiт надаються Замовнику дляпiдписання в паперовому виглядi в двох екземплярах та на електронному Hocii'(B програмномукомплексi ix складання - АВК або iншоТ програми).5,6, До акту (aKTiB) приймання виконаних булiвельних робiт Виконавець надасЗамовнику виконавчу документацiю, яка складена У вiдповiдностi до дiючих нормативIIихдокументiв. У разi ненадання або невiдповiдностi Ьиконавчот документацii. дiючим нормам
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ЗаМОВНИК ма€ право не пiдписувати акт (акти) приймання виконаних будiвельних робiт за
фОрмами Np КБ-2в та довiдку (довiдки) про BapTicTb виконаних будiвельних робiт та витрати за
формою }lb КБ-3.

5.7. У випадках виконання робiт невiдповiдноТ якостi таlабо несвосчасного виконання
рОбiт, Виконавець здiйснюе якiсне виконання робiт за власний рахунок в З-х денний TepMiH з дати
отримання вiд Замовника письмового звернення.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1. Замовникзобов'язаний:
6.1.1. Своечасно та в повному обсязi сплачувати за виконанi роботи;
6.1 .2. Приймати виконанi Виконавцем роботи згiдно з актом приймання виконаних

булiвельних робiц за умови належного виконання таких робiт Виконавцем протягом 5 (п'яти)
робочих днiв з дати одержання названого акту вiд Виконавця або надати в цей же TepMitt
мотивовану вiдмову;

6.1.3. Заявити про виявленi недолiки одразу ж пiсля ix виявлення та пiдписати ак,г
недолiкiв протягом 5 (п'яти) робочих днiв,

6.2. Замовник мае право:
6.2.1. ,Щостроково розiрвати чей .Щоговiр у разi невиконання або неналежного виконаtlня

зобов'язань Виконавцем, повiдомивши про це його у мiсячний TepMiH;
6.2,2. Контролювати виконання робiт у строк, встановлений цим .Щоговором;
6.2.З. Зменшувати обсяг закупiвлi виконання робiт та загальну BapTicTb цього Щоговору

залежно вiд реального фiнансування видаткiв. У такому разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до
цьою.Щоговору.

6.3. Виконавецьзобов'язаний;
6.3.1. Забезпечити виконання робiт у строки, встановленi цим .Щоговором;
6.3,2. Забезпечити виконання робiт, якiсть яких вiдповiдас умовам. установленим

роздiлом II цього,Щоговору;
6.З.3. Забезпечити наявнiсть та поставити на мiсце виконання робiт матерiали. необхiднi

для проведення комплексу робiц передбачених,Щоговором;
6.3.4. Забезпечувати на мiсцi виконання робiц визначених в п.1.1 цього Щоговору, вжит-гя

неОбхiДних заходiв по технiцi безпеки, пожежноТ безпеки i oxopoHi такого мiсцяl
6.З.5. ПоДати Замовниковi на пiдписання акт (акти) приймання виконаних будiве.ltьtlих

робiт;
6,З.6, В РаЗi виявлення Замовником неякiсного виконання робiт, пiдписати акт llpo

виявленi недолiки (вiдхилення вiд завдання), в якому вказуеться TepMiH Тх виправлення;
6,З.7. УСУВати факти порушення вимог щодо забезпечення належноТ якостi виконання

робiъ вести облiк претензiй, якi пред'являе Замовник у зв'язку з невиконанням умов цього
.Щоговору та виконувати ix у 3-х денний TepMiH.

6.4. Виконавець мас право:
6.4.1. Своечасно та в повному обсязi отримувати плату за виконанi роботи;
6.4.2, На дострокове виконання робiт за письмовим погодженням Замовника;
6.4.з. Виконавець мас право достроково розiрвати чей ,щоговiр або призупинити

виконання робiт (без наслiдкiв застосування штрафних санкцiй), повiдомивши про це Замовника
у мiсячний TepMiH у разi невиконання зобов'язань Замовником або у випадку не сплати за
формамИ Jф КБ-2В та довiдки (довiдок) про BapTicTb виконаних будiвельн"* робi, та витрати за
формоЮ Nр КБ-3 у безготiвКовомУ порядкУ на розрахУнковий рахунок Виконавця в TepMiH понал
30 (тридцяти) календарних днiв з моменту пiдписання вищезазначених aKTiB.

ЧII. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH
_ 7,1. У разi невиконанНя абО неналежнОго виконання своТх зобов'язань за flоговоропл
Сторони несуть вiдповiдальнiсть передбачену законами та цим !оговором.7.2. У разi невиконання або не свосчасного виконання зобов'язань при виконаннi робiтЗа бЮДЖеТНi КОШТИ ВИКОНаВеЦЬ ОПлачуе Замовнику штрафнi санкцiТ (неустойка, штраф, n.nr;, ,u
порушеннЯ cTpoKiB виконаннЯ зобов'язаНня стягуетЬся пеня у розмiрi 0,i вiдсотка BipTbcTi обсягу
не виконаних робiт, за кожен день прос.l.рочення.
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7.3. Сплата штрафних санкцiй не звiльняе Сторону вiд виконання прийнятих на себе
зобов'язань за rЩоювором.

7.4. Замовник не несе вiдповiдальностi за несвоечасну оплату виконаних робiт, якщо це
с причи нено затрим кою бюджетного фi нансуван ня.

7.5. Сторони несуть повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних ними У цьому
.Щоговорi реквiзитiВ та зобов'ЯзуютьсЯ своечаснО у письмоВiй формi повiдомляти iншу Ьrоро"у
про ik змiну, а у разi неповiдомлення несуть ризик настання пов'язаних iз цим несприятливих
наслiдкiв.

7.6. Виконавець зобов'язу€ться рееструвати податковi накладнi в ещрпн в порядки
передбаченому чинним законодавством. Виконавець направляе Замовнику заресстровану
податковУ накладнУ посереднИцтвоМ програмИ кМ.Е. Док Електронний документообiп,.
ВiдсутнiсТь погоджеНня податкОвоТ накладНоТ Замовником до моменту iT реестрацiТ в С/{РПt{ не с:

пiдставоЮ для не реестрацiТ такоТ податковоТ накладноТ Виконавцем в термiни, перелбачеrli
чинним законодавством. Номенклатура податковот накладнот повинна вiдповiдати номенклатурi
вiдповiдного акту виконаних робiт.7.7. ПРО Виявленi факти вiдсутностi ресстрацiТ Виконавцем податковоТ накладноТ в
сдрпН таlабо порушення Виконавцем порядку заповнення податковоТ накладноТ
ЗамовниК зобов'язаНий повiдоМити ВикоНавця длЯ вiдповiднОго реагуваНня та коригування. /{tl
усунення таких порушень Замовник вправi призупинити здiйснення остаточних розрахуrtкiв за
вiдповiдними господарськими операцiям и.

7.8. Виконавець несе вiдповiдальнiсть та компенсу€ Bci понесенi Замовником
збитки/виТрати В разi i якщо конТролюючиМи органами шляхом складання акту перевiрки.
податковоГо повiдомЛення-рiшеНня, внесеНня коригуВань В особовиЙ рахуноК або в буль-який
iнший спосiб та\або рiшенням (постановою) суду:

- булуть зменшенi податковий кредит з Пщв Замовника, витрати для цiлей податку на
прибуток, що призведе дО донарахування податкових зобов'язань чи зменшення вiд'смного
значення з податку на прибуток або суми бюджетного вiдшкодування ПЩВ; та чи

булутЬ HapaxoBaHi штрафнi санкцiТ за порушення податкового законодавства та\або судом
буле прийнято рiшення щодо стягнення з Замовника в дохiд держави суми за взасмовiдносинами
з Виконавцем та це буле пов'язано, зокрема, але не виклIочно, з анулюванням (вiдмiноrо)
державнот реестраuiт Виконавця, внесенням запису щодо вiдсутностi Виконавtlя за
мiсцезнаходженням, анулюванням свiдоцтва пдВ Виконавця за рiшенням податкових
органiв, виключення Виконавця з реестру платникiв пдв, операцiями Виконавця або
контрагенТiв Виконавця, якi пiдпадаютЬ пiд пiдпрИемства . озпuпir" фiктивностi або пi-lt
класифiкацiю <вигодонабувач>>, (транзитер), (податкова яма), тощо, що зафiксовано в ак.га.х
перевiркИ контролюЮчих оргаНiв абО постановаХ (рiшеннях) суду, встаНовленням судом абil
контролюючими органами недiйсностi (в тому числi нiкчемностi) господарськот операцiт мiж
замовником та Виконавцем, або мiж Виконавцем та його контрагентами, неналежного велеllня
бухгалтерСькогО (В томУ числi складаннЯ первинноТ документацir) та податкового облiку
(включаюЧи несвоечасне, не в повнiЙ Mipi та\абО неналежне звiryвання з податкових питань)
виконавцем.

виконавець зобов'язусться сплатити суму з компенсацiт збиткiв/витрат понесеllих
Замовником розраховану ocTaHHiM, протягом 7 робочих днiв з дня отримання вiдповiлноl'вимоI.и.

7.9. У випадках' якщо акТ перевiрки, податкове повiдомлеНня-рiшення. рiшення сулу або
iнший докуменц який слугував основою для вiдповiдальностi Виконавця за цим договором,
будуть ckacoBaHi та\або визнанi незаконними (частково або повнiстю), Замовник зобов'язусться
повернутИ ВиконавцЮ отриманi вiд нього вiдповiднi суми по компенсацiТ збиткiв/в".рчr. Гlр"
цьому, якщо З Замовника фактичнО було стягнуто в бюджет донарахованi податки та .бор" obn
штрафнi санкцiТ, BapTicTb господарсЬкоТ операцiТ, стягнутоТ у дохiд держави. Замовник здiйснкlс
повернення компенсацiТлише пiсля фактичного отримання зазначених сум з бюджету.

ЧПI. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
8,1 , Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежневиконання зобов'язань за ц}у !оговором у разi виникнення оботавин непереборнот сили, якi гtсiснували пiд час укладання.Щоговору,u u"n"nn" поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне

4

*"&--(



лихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).
8.2, Сторона, що не може викОнувати зобов'язання за цим .Щоговором у наслiдок дiТ

обставиН непереборНоТ сили, повинна не пiзнiше нiж протягом 3 (трьох) календарних днiв з
моменту ix виникнення повiдомити про че iншу Сторону у письмовiй формi.8.3. ЩоказоМ виникненНя обставиН непереборноТ сили ,u Ъфопу Тх дiТ е вiдповiднi
документи, якi видаються Торгово-промисловою палатою Укратни .u inrrl"*" документами
передбаченi чинним законодавством.

8.4. У разi коли строк дiт обставин непереборнот сили продовжуеться бiльше нiж l4
(чотирнадЦять) калеНдарниХ днiв, кожНа iз CTopiH в установЛеномУ порядку мас право розiрвати
цей Щоговiр. У разi попередньоТ оплати Виконавець повертае Замовнику кошти протягом "3
(трьох) робочих днiв з дня розiрвання цього .Щоговору.

Ix. ьрАнтIЙш зоБов,язАнIlя
9.1. Виконавець гарантуе:
9.1.1. НалежнУ якiсть використаНня матерiалiв, конструкцiй, устаткування .га систем.

вiдповiднiСть Тх дерЖавниМ стандартаМ та технiчНим умоваМ, забезпеченiсть Тх вiдповiдltипl
сертифiкатам та технiчним паспортам та iншим документам, якi пiдтверлжують ix якiсть.

9.1.2. ЯкiстЬ виконання Bcix робiт у вiдповiдностi з проектно-кошторисноtо
документацiею та,щержавними нормами, правилам и та техн i ч н им умо вам.

9.1.3. Своечасне усунення недолiкiв, дефектiв, якi виявленi при прийманнi Робiт i в
перiод гарантi й но го терм i ну експлуатацiТ Об' екry.

9,2. Гарантiйний TepMiH на виконанi роботи за даним Щоговором встановлюсться в
TepMiH згiдно ЩБН з дати пiдписання останнього Акту виконаних робiт.

9.2.\. Якщо в перiод гарантiйноi експлуатацiТ Об'ектУ виявляються дефекти, якi
перешкоджають нормальнот його експлуатацiт i виникли з вини Виконавця, то останнiй
зобов'язаний ik усунути за свiй рахунок i в установленi строки. В такому випадку складаеться акт
про недоЛiки, В якомУ встановлюеться порядок та строки Тх усуненн я, який пiдписусться
уповноваженими представникам и CTopi н.

9.2.2. Гарантiйний TepMiH в такому випадку продовжусться на строк усуне}Jня таких
недолiкiв.

Х. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
10.1. У випадкУ виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються

вирiшувати ix шляхом взасмних переговорiв та консультацiй,
10,2' У разi недосягнеНня Сторонами згодИ спорИ (розбiжноСтi) вирiшусться у судовом)/

порядку.
l0.3. У випадках, не передбачених цим Щоговором, Сторони керуються нормами

чинного законодавства УкраТни.

xI. строк дIi договору
l 1.1 . .ЩОГОВiР НабУвас чинностi з дати його пiдписання Сторонами та дiе до з l . l 2.20l 8. а

в частинi розрахункiв - до повного виконання Сторонами свотх зобов'язань.

ХП.IНШI УМОВИ
_ l2.1. ПрИ складаннi договiрноТ цiни пiдрядник здiйснюе розрахунок кошторисноТ

заробiтноТ платИ (пунктИ l та2 розДiлу III <ПорядпУ po.pu*yHKy розмiру кошторисноI заробiтноi
плати, який враховуеться при визначеннi BapTocTi будiвництва об'ектiв (затверлжеFIо tlаказом
МiнрегiонУвiд20.10.20lбJ\ъ281 тазареестРованОвМiн'юстi l1.11.2ОlбзаNЬ l4вgl29599)о/(нtllо
працiвника в режимi повнот зайнятостi, Яку плануе отримувати на об'ектi з ypaxyuu""r,
положенЬ галузевиХ (мiжгалузевих), територiальних угод та колективних договорiв.12,2, Yci правоВiдносини, що виникають У зв'язкУ з виконанням умов цього Щоговору i
Не ВРеГУЛЬОВаНi НИМ, РеГЛаМеНТУЮТься нормами чинного в YKpaTHi ,uпо"одuuaruu.l2,3, I_{ей .ЩогоВiр складеНо у двоХ автентичнИх примiрниках украТнською мовою Lt(oмають однакову юридичну силу, по одному для кожноТ iз CTopiH.

12,4, Виконавець повинен не пiзнiше дати укладення цього Щоговору внес,ги
5
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забезпечення виконання договору у формi банкiвськоТ гарантiТ.
|2.5. РозмiР забезпечення виконання договору складае З О/о (три вiдсотки) BapTocTi

договору, що складае:547 0'||,72 грн.
12.6. Банкiвська гарантiя за цим .щоговором е безвiдкличною та вiдповiдас вимогам

статей 560-569 Щивiльного кодексу УкраТни (лля учасникiв-нерезидентiв - вимогам Унiфiкованих
правиЛ МiжнародНоТ торговельноТ палати для гарантii за першою вимогою вiд 0l .01 .1992),

12.7. Замовник не повертае забезпечення виконання договору у разi порушення
Виконавцем cTpoKiB виконання робiт за договором.

|2.8, Замовник повертае забезпечення виконання договору про закупiвлю пiсля
виконаннЯ Виконавцем договору, у разi визнання судом результатiв процедури закупiвлi, або
договорУ про закупiвлю недiйсним та у випадках, передбачених статтею 37 Закону УкраТни кПро
публiчнi закупiвлi>, а також згiдно з умовами, зa}значеними у цьому договорi, але не пiзнiше, нiж
протягом п'яти банкiвських днiв з дня настання зазначених обставин.

XIII. ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО ДОГОВОРУ
l3.1.Усiзмiнидодоговору,крiмтих,щозазначенi упунктi l3.2,вносятьсяувiдповiднос.r.i

до норм Щивiльного та Господарського кодексу УкраТни з урахування особливостей Закону
Украiни кПро публiчнi закупiвлi> та iнших нормативно-правових aKTiB з питань закупiвелi,
письмово, а саме: укладаеться додатковий договiр, що стас невiд'емнок_l частиною цього
договорУ i набирае чинностi лише пiслЯ його пiдпИсаннЯ уповноваЖеними особами CTopiH..

13.2. Замовник i Виконавець зобов'язанi при змiнi банкiвських реквiзитiв, адрес та
телефонних HoMepiB негайно повiдомити про це iншу Сторону, листом пiдписаним керiвником та
завiреним печаткою. Зазначенi змiни вносяться до договору шляхом обмiну лисl-ами,
пiдписаними уповноваженими особами CTopiH та скрiпленими печаткою.

XIV. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

14.1. Невiд'емною частиною цього Щоговору с
Додаток JtlЪ l - договiрна цiна.
Додаток Jф 2 - графiк виконання робiт.

ХЧ. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКIВСЬК РЕКВIЗИТИ CTOPIH
зАмовник
КП кПлесо>
Юридична адреса:
04119, м. КиТв, вул. Сiм'ТХохлових, бул. l5,
корпус А, офiс 3

Фактична адреса:
02002, м. КиТв, вул. Микiльсько-Слобiдська, 7
тел./факс (044) 541 - 1 8- l l
Свiдоцтво платника ПДВ ]ф 2000400l 8
Р/р JФ З544410l049877 ГУ ДКСУ у м. Киевi
код 9
Код l5l

на загальних умовах www.i

ВИКОНАВЕЦЬ
ТоВ кТПК (оЛIМП)
Украiна, 02166, м. КиТв, вул. М. Жукова
26
Iдентифiкацiйний код за СДРПОУ
3665703 l

р/р Jф 260020б0840968 в ПЕЧЕРСЬКА Ф.
ПАТ КБ кПРИВАТБАНК). м. КиТв
мФо з007l1
Свiдоцтво платника ПДВ N9 l0025073l
Iпн 366570з2652з
тел. 044-5 8 6-5З -23 (багатоканальний)
e-mai l tpk,q.[irnp@gma1[-c_qщ

ý
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договlрнА цlнА
pJ //fu/F

на будiвництво Капiтальнrй ремонт та розчистка Дарницькоrо мелiоратriвноrо каналу, що здiйснюеться в 2О17-2О18 роцi

Вид договiрноi цiни: тверда.
Визначена згИно з ДСТУ Б Д,1,1-1-2О13
Складена в лоточних цiнах сrаном на з1,1О.2О17 р.

10 Розрахунок N12 Кошт и на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами
Разом (пп. 1-,t0)

податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не
BpaxoBaHi
скJ,Iадовими BapTocTi будiвництва (без П!В)
Разом договiрна цiна KpiM ПДВ

15194,77 15067,465 127,305

пiп

ь

BapTicTb , тис. грн

у тому числiNs
пlп Обгрунтування Найменування витрат

всього будiвельних
робiт

iнших
витрат

1 2 з 4 5 6

2

3

4

5

6

7

8

9

Розрахунок N1

Розрахунок N2
Розрахунок NЗ

Розрахунок N4
Розрахунок N5

Розрахунок Nб

Розрахунок N7

Розрахунок N8

Розрахунок N9

Розрахунок N10
Розрахунок N,1 

,1

BapTicTb експлуатацiТ будiвельних машин i механiзмiв
3агальновиробничi витрати
Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд

Кошти на додатковi витрати при виконаннr будiвельних робlт у зимовий перiод (на
обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод)

Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на
обсяги
робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод)
lншi супутнi витрати
Разом
Приброк
КоштИ на покриттЯ адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй
Кошти на покриття ризику

Прямi витрати,
в тому числi

Заробiтна плата
BapTicTb матерiальних pecypciB

101з7,54

2292,506

3444,042
4400,992

1076,3,19

2454,821

899,773

14568,453

280,485

127,3о5
218,527

10137,54

2292,506
3444,042

4400,992

1076,3,19

2454,821

в99,77з
,14568,453

280,485

218,527
127,305

1 2 J 4 5

11 Розрахунок N13

15194,77 15067,465 27,з



12 Податок на додану BapTicTb

Всього договiрна цiна
3038,954

182зз,724
30з8,954

зАмовник ВИКОНАВЕЦЬ
кп

В.о.

л.в.



Додаток Ns 2 до Доrочору Nп /J3 
"il

ГРАФIК ВИКОНАННЯ РОБIТ

По об'скry : "КапiтальниЙ ре}!опт та розчистка Щарпицького мелiоратпвtrого каналу",

Вiл <(ll НАВЦЯ>:

" П.lIесо"

спко о.М.

2 /4, 20l7p

Вiл <ЗА никА

I]. о. в ",lllK "()лINIп"

Стсuенко А.В.

:у

ýь

2017-й piK, у т.ч.
по пriеяцяпt

2018-й piK, у т.ч. по lttiсяцяDt

jIllпellb серпсll ьтравепьKBlI еньлютllIl

л9
з/п

Найпrенуванпя робiт

Заr,а.ltьlrиii
обсяг робiт,

TIlc. fрlI.
"qпс],опад грудепь сlчеll ь

l 300,00 l051,79l300.00 l 300,00l200,00 l200,00l000,00 l000,00l l2 885,75 l783,96

2 Загальпобудiвельнi роботи

l 426,15Opгall iзаrliя заiiлу/виiiлу 2 826,1,5 l .100,00

Майданчикш дJIя скJIад]r'ваIIня
с}rlт,I,я

б9,00

l202.82Фrrрлtчвапtlя Tlrlr.racoBoi лорогrr 2152,82 l 250,00

l051,79t 300,00 l300.00t 200.00 l 200,00l 000.00liсыlI,о |8 2зз,12 .| ,lt 2,93 l000.00

9 351,79Всього l8 2з_],72

березеtrь

Розчистка pyc"r!a капа"ца l 750,00

69,00

l300,004 469,00

8 881,9з

.,"о"""" 
I


