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доrовlухп /У,}
м. Киiв "оД ОJ 2018 р.

комунАльнЕ пцпри€мство виконАвчого оргАну киiвськоi
MIcbKoi рдди (киiвськоi MlcbKoi дврждвноi АдмIнtстрАцli) по oxopoнI,
утримАнню тА ЕксплуАтлцli звмвль водного Фонду м. ки€вА (плЕсо>)
(КП (ПЛЕСО>>), в особi в,о. Генерального дпректора Юсипенка Олега Михайловича, що дiс
на пiдставi Стаryry, (далi - 3амовник), з однiсi сторони, та Товарпство з обмеженою
вйповiдальнiстю <БК КУБ>, в особi .Щиректора Брпжка Сергiя Петровича, що дiе на пiдставi
Статуту, (лалi - Виконавець), з iншоТ сторони, надалi разом - Сторони, уклали даний ,Щоювiр про
нижченаведене:

I. ПРЕДМЕТДОГОВОРУ
l .l . Вiдповiдно до рiшення КиТвськоi MicbKoi ради вiд 2l .l2.20l7 Ml043/4050 кПро

бюджет MicTa Киева на 2018 piK> Виконавець зобов'язуеться у 20l8 рочi виконати роботи по
об'екry ,<<Капiтальвпй ремонт елементiв б,rагоустрою Русанiвського каналу)> (вздовrк
вул. Флоренцir), зазначенi в доmвiрнiй цiнi (,Щодаток N l), в повному обсязi, належноi якостi та
в термiни, визначенi в даному.Щоюворi, а Замовник прийняти та оплатити TaKi роботи.

Коди предмеry закупiв.лi: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капiтальний ремонц.ЩК 021:2015:
45453000-7 - Капiтальнпй ремонт i реставрацiя.

1.2. Кiлькiснi характеристики виконуваних за цим .Щоювором робiт зазначенi в
локальному кошторисi за формою J\! l, вiдомостi pecypciB до локальною кошторису за формою
Ne l а та у розрахунку загальновиробничих витрат.

1.3. Обсяг робiт за договором може бути змiнено в залежностi вiд реальною
фiнансумння видаткiв Замовника на виконання даних заходiв.

1.4. Обсяг та KoHKpeTHi види робiт по об'екry визначаються в кошторисi, що
затверджусться Замовником пiсля проведення в установленому порядку iотримання висновкiв
експертизи кошторисноi документацiТ.

II. ЯКIСТЬ РОБIТ
2.1. Виконавець по8инен виконати передбаченi цим .Щоговором роботи, якiсть яких

вiдповiдае умовам цього,Щоговору.
2.2. Виконавець гаранryс якiсть робiт, що надаються, вiдповiдно до дiючих стандартiв.

державних будiвельних норм i пiлтверлжус якiсть використаних матерiалiв вiдповiдними
сертифiкатами, якi заресстрованi та дозволенi до використання в YKpaiHi.

2.З. Замовник мае право безперешкодною доступу до перевiрки якостi робiт, що
виконуються Виконавцем.

2.4. У випадках виконання робiт невiдповiдноi якостi, Виконавець здiйснюс якiсне
виконання робiт за свiй раryнок в 15-ти денний TepMiH з дати пiдписання Сторонами
двосторонньою акry

ПI. ЦIНАДОГОВОРУ
3.1. L{iHa цього .Щоювору е твердою та становить 1б 813 118,94 грп. (шiстнадцять

мiльйонiв BiciMcoT трпнадцять тисяч сто вiсiмнадцять гривень 94 копiйкн)" у тому числi
П!В 20О/о - 2 802 186,49 грн. (лва мiльйони BiciMcoT двi тисячi сто вiсiмдесят шiсть гривень
49 копiйок), згiдно доmвiрноi цiни, яка е невiд'емнtлм додатком до,Щоювору.

З.2. Сторони домовилися, що цiна договору може бути змiнена за вза€мною згодою
CTopiH виключно у випадках, передбачених Постановою Кабiнеry MiHicTpiB вiд 0l серпня 2005 р.
Nч 668 <Про затвердження Загальних умов укладання та виконання доюворiв пiдряду в

капiтальному будiвництвi> (iз змiнами та доповненнями), а саме:
. виникнення обставин непереборноi сили;
. внесення змiн до проектнот документацiт;



. потреби в ycyнeнHi недолiкiв робiт, що виникJlи внаслiдок невiдповiдностi
встановленим вимогам проеl(гнот документацii, забезпечення якою покладено на
замовника;

. уповiльнення темпiв або зупинення виконання робiт за рiшенням замовника або з
йою вини, якщо це викJIикало додатковi витрати пiдрядника;

о змiни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливас на BapTicTb робiт;
о iстотного зростання 1у розмiрi l0% та бiльше) пiсля укладення договору пiдряду цiн

на ресурси, якi забезпечуе пiдрядник, а також послуц що надаються йому третiми
особами;

в iнших випадках, передбачених I-Iивiльним i Господарським Кодексами Украiни.

ry. порядок здIЙснЕння оплАти
4.1. Оплата BapTocTi виконаних Робiт здiйснюсться за факгично виконаний Виконавцем

i прийнятий Замовником обсяг Робiт протяюм l0 (лесяти) банкiвських днiв з моменry отримання
коштiв на розрахунковий рахунок вiд юло8ною розпорядника бюджетних коштiв.

4.2. Розраryнки за факгично виконанi Виконавцем роботи здiйснюються шляхом ix
оплати Замовником з р/р 35440183049877 в ГУ ДКСУ у м. Кисвi, КПКВ 141б030, КЕКВ 3210 у
cyMi 1 800 000,00 грн. (один мiльйон BiciMcoT тисяч гривень 00 копiйок), у тому чиоri П,ЩВ -
300 000,00 грн. (триста тисяч грпвень 00 копiйок), у cyMi 150lЗ ll8,94 грн. (п'ятнадцять
мiльйонiв тринадцять тисяч сю вiсiмнадцять гривень 94 копiйки), у тому числi П.ЩВ -
2502 186,49 грн. (лва мiльйони п'ятсот двi тисячi сто вiсiмдесят шiсть гривень 49 копiйок), за
наявностi вiдповiдною бюджетною фiнансування у 20l8 poui, на пiдставi акry (акгiв) приймання
виконаних будiвельних робiт, оформлених згiдно ДСТУ Б Д.1.1-1:20l3, за формами Ns КБ-2в та
довiдки (довiдок) про BapTicTb виконаних будiвельних робiт та витрати за формою М КБ-3 у
безютiвковому порядку на розрахунковий рахунок Виконавця на умовах вiдстрочки платежу на
TepMiH до l0 (десяти) банкiвських днiв з моменry отримання коштiв на розрахунковий рахунок
вiл юловною розпорядника бюджетних коштiв.

4.3. Аванс по цьому,Щоювору не передбачено.
4.4. Розрахунок здiйснюеться в безютiвковiй формi в нацiональнiй грошовiй одиницi

УкраТни.
4.5. ,Щнем здiйснення платежу вважаеться день, в який сума, що пiдлягае сплатi,

поступае на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.6. У разi затримки бюд)Itетного фiнансування розрахунок за виконанi роботи

здiйснюеться протяюм п'яти банкiвських днiв з дати отримання днiв з моменry отримання
коштiв на розрахунковий рахунок вiд головного розпорядника бюджетних коштiв.

Ч. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБIТ
5.1, Строк виконання робiт з дати пiдписання ,Щоговору становить 180 календарних

днiв вiдповiдно до графiку виконання робiт, який е невiд'смним додатком ло .Щоговору.
5.2. Мiсце виконання робiт: м. КиТв, ,Щнiпровський район, Русанiвський канал вздовж

вулицi ФлоренцiТ.
5.3. .Щатою виконання робiт е дата пiдписання Замовником акry (aKTiB) приймання

виконаних будiвельних робiт.
5.4. Факг виконання робiт пiдтверджуеться пiдписаним Сторонами акry (акгiв)

приймання виконаних будiвельних робiт.
5.5. Акт (акги) приймання виконаних будiвельних робiт складаються Виконавцем

вiдповiдно до проекгно-кошторисноТ документацiТ, яка отримatла позитивний експертний
висновок ТОВ кЕКСПЕРТИЗА МВК) та якi о,гримали пiдтвердження вiдповiдностi виконання

фiзичних обсягiв виконаних ними робiт. Акт (акти) приймання виконаних будiвельяих робiт
надаються Замовнику для пiдписання в паперовому виглядi в двох екземплярах та на
елекгронному HociT (в програмному комплексi 'iх складання - АВК або iншоi програми).

5.6. ,Що акry (aKTiB) приймання виконаних будiвельних робiт Виконавець надае
Замовнику виконавчу документацiю, яка скJIадена у вiдповiдностi до дiючих нормативних
документiв. У разi ненадання або невiдповiдностi виконавчоТ документацii дiючим нормам
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Замовник ма€ право не пiдписувати акг (акги) приймання виконаних будiвельних робiт за

формами Ns КБ-2в та довiдку (довiдки) про BapTicTb виконаних булiвельних робiт та витрати за

формою J\Ъ КБ-3.
5.7. У випадках виконання робiт невiдповiдноТ якостi таlабо несвоечасною виконання

робiъ Виконавець здiйснюе якiсне виконання робiт за власний рахунок в 3-х денний TepMiH з дати
отримання вiд Замовника письмового звернення.

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

будiвельних робi1 за умови належною виконання таких робiт Виконавцем протяюм 5 (п'яти)

робочих днiв з дати одержання названою акry вiд Виконавця або надати в цей же TepMiH
мотивовану вiдмову;

6.1.3. Заявити про виявленi недолiки одразу ж пiсля ii виявлення та пiдписати акг
недолiкiв протяюм 5 (п'яти) робочих днiв.

6,2. Замовник мае право:
6.2.1. ,Щостроково розiрвати цей.Щоювiр у разi невиконання або неналежного виконання

зобов'язань Виконавцем, повiдомивши про це йою у мiсячний TepMiH;
6.2.2. Контролювати виконання робiт у строк, встановлений цим,Щоювором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупiвлi виконання рбiт та загальну BapTicTb цьою Договору

залежно вiд реальною фiнансування видаткiв. У такому разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до
цьоm.Щоювору.

6.З. Виконавецьзобов'язаний;
6.3.1 . Забезпечити виконання робiт у строки, встановленi цим Доювором;
6.3.2. Забезпечити виконання робiт, якiсть яких вiдповiдае умовам, установленим

роздiлом Il цьоrо !оговору;
б.3.3. Забезпечити наявнiсть та поставити на мiсце виконання робiт матерiали, необхiднi

для проведення комплексу робiц передбачених ,Щ,оювором;
6.3.4. Забезпечувати на мiсцi виконання робiт, визначених в п.I.1 цьою.Щоювору, вжиття

необхiдних заходiв по технiцi безпеки, пожежноi безпеки i oxopoHi такого мiсця;
6.3.5. Подати Замовниковi на пiдписання акт (акти) приймання виконаних будiвельних

робiт;
6.3.6. В разi виявлення Замовником неякiсного виконання робiт, пiдписати акг про

виявленi недолiки (вiдхилення вiд завдання), в якому вказуеться TepMiH ii виправлення;
6.3.7. Усувати факги порушення вимог щодо забезпечення належноi якостi виконання

робiт, вести облiк претензiй, якi пред'являс Замовник у зв'язку з невиконанням умов цього
,Щоювору та виконувати ii у 3-х денний TepMiH.

6.4. Виконавець мас право:
б.4.1 . Своечасно та в повному обсязi отримувати плаry за виконанi роботи;
6.4.2. На дострокове виконання робiт за письмовим поюдженням Замовним;
6.4.3. У разi невиконання зобов'язань Замовником Виконавець мае право достроково

розiрвати чей .Щоювiр, повiдомивши про це Замовника у мiсячний TepMiH.

VII. ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
1.1. У разi невиконання або неналежною виконання cBoii зобов'язань за,Щоговором

Сторони несуть вiдповiдальнiсть передбачену законами та цим Доmвором.
7,2. У разi невиконання або не своечасного виконання зобов'язань при виконаннi робiт

за бюджетнi кошти Виконавець оплачуе Замовнику штрафнi санкцii (неустойка, штраф, пеня): за
порушення cTpoKiB виконання зобов'язання стягу€ться пеня у розмiрi 0,1 вiдсотка BapTocTi обсяry
не виконаних робiт, за кожен день прострочення.

'7.З. Сплата штрафних санкцiй не звiльняс Сторону вiд виконання прийнятих на себе
зобов'язань за Доювором.

7.4. Замовник не несе вiдповiдальностi за несвоечасну оплаry виконаних робiт, якщо це
спричинено затримкою бюджетною фiнансування.
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7.5. Сторони несугь повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних ними у цьому
Щоюворi реквiзитiв та зобов'язуються своечасно у письмовiй формi повiдомляти iншу Сторону
про iх змiну, а у разi неповiдомлення нес)пь ризик настання пов'язаних iз цим несприятливих
наслiдкiв.

7.6. Виконавець зобов'язуеться рееструвати податковi накладнi в €ДРПН в порядку,
передбаченому чинним законодавством. Виконавець направля€ Замовнику зареестровану
податкову накладну посередництвом програми кМ.Е,,Щок Електронний документообiп>.
Вiдсутнiсть погодження податковоi накладноТ Замовником до моменry iT реестрацiТ в е.ЩРПН не е
пiдставою для не реестрацii такоТ податковоТ накладноi Виконавцем в термiни, передбаченi
чинним законодавством. Номенклаryра податковоТ накладноТ повинна вiдповiдати номенклаryрi
вiдповiдного акry виконаних робiт.

7.7. Про виявленi факти вiдсутностi реестрацiТ Виконавцем податковоТ накладноi в

СДРПН таlабо порушення Виконавцем порядку заповнення податковоi накладноi
3амовник зобов'язаний повiдомити Виконавця для вiдповiдного реаryвання та коригування. ,Що

усунення таких порушень Замовник вправi призупинити здiйснення остаючних розраryнкiв за
вiдповiдними господарськими операчiями.

7.8. Виконавець несе вiдповiдальнiсть та компенсуе Bci понесенi Замовником
збитки/витрати в разi i якщо контролюючими органами шляхом скJIадання акry перевiрки,
податковою повiдомлення-рiшення, внесення коригувань в особовий рахунок або в буль-який
iнший спосiб та\або рiшенням (постановою) суду:

- булуть зменшенi податковий кредит з П,ЩВ Замовника, витрати для цiлей податку на
прибуток, що призведе до донарахування податкових зобов'язань чи зменшення вiд'емного
значення з податку на прибуток або суми бюджетною вiдшкодування ПДВ; та чи

- булуть HapaxoBaHi штрафнi санкцii за порушення податкового законодавства та\або судом
буле прийнято рiшення щодо стягнення з Замовника в дохiд держави суми за взаемовiдносинами
з Виконавцем та це буде пов'язано, зокрема, але не викJIючно, з анулюванням (вiдмiною)
державноТ ресстрацiТ Виконавця, внесенням запису щодо вiдсутностi Виконавця за
мiсцезнаходженням, анулюванням свiдоцтва ПДВ Виконавця за рiшенням податкових
органiв, виключення Виконавця з реестру платникiв П,ЩВ, операцiями Виконавця або
контрагентiв Виконавця, якi пiдпадають пiд пiдприемства з ознаками фiкгивностi або rriд
класифiмцiю квиюдонабувач), (транзитер), (податкова яма), тощо, що зафiксовано в акгах
перевiрки контролюючих органiв або постановах (рiшеннях) суду, встановленням судом або
контролюючими органами недiйсностi (в тому числi нiкчемностi) юсподарськоТ операцii мiж
Замовником та Виконавцем, або мiж Виконавцем та йою контрагентами, неналежного ведення
бцгалтерського (в тому числi складання первинноТ документацii) та податковою облiку
(включаючи несвоечасне, не в повнiй Mipi та\або неналежне звiryвання з податкових питань)
виконавцем.

Виконавець зобов'язуеться сплатити суму з компенсацii збиткiв/витрат понесених
Замовником розраховану ocTaHHiM. протяюм 7 робочих лнiв з дня отримання вiдповiдноi вимоги.

7.9. У випадках, якщо акг перевiрки. податкове повiдомлення-рiшення. рiшення сулу або
iнший документ, який слугував основою для вiдповiдальностi Виконавця за цим доюворомl
будуть cKacoBaHi та\або визнанi незаконними (частково або повнiстю), Замовник зобов'язуеться
повернути Виконавцю отриманi вiд ньою вiдповiднi суми по компенсацii збиткiв/витрат. При
цьому, якщо з Замовника факгично було стягнуто в бюджет донарахованi податки та збори або
штрафнi санкцii, BapTicTb господарськоТ операцii', стягнутоi у дохiд держави, Замовник здiйснюе
повернення компенсацij лише пiсля факгичного отримання зазначених сум з бюджеry.

7,10. Виконавець бере на себе безумовне та безвiдкличне зобов'язання повернути
(протяюм трьох календарних днiв з дня iнформування) кошти у cyMi виявленою контролюючими
органами завищення обсягiв та BapTocTi виконаних робiт та, у разi необхiдностi, здiйснити
оплаry за спожиry елекгроенергiю та воду в процесi виконання будiвельно-монтажних робiт
вiдповiдно до показникiв лiчильникiв та згiдно з чинними тарифами на пiдставi вiдповiдних
акгiв.

ЧШ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання
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виконання зобов'язань за цим Доювором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не
iснували пiд час укладання ,Щоrовору та виникJIи поза волею CTopiH (амрiя, катастрофа, стихiйне
лихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).

8.Z. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим {оювором у наслiдок дii
обставин непереборноТ сили, повинна не пiзнiше нiж протягом 3 1трьох) календарних днiв з
MoMeHryiх виникнення повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.

8.3. .I|,оказом виникнення обставин непереборноi сили та строку ix дiТ с вiдповiднi
документи, якi видаються Торгово-промисловою палатою Украiни та iншими доч,п4ентами
передбаченi чинним законодавством.

8.4, У разi коли строк дiТ обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж 14
(чотирнадцять) календарних днiв, кожна iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати
цей ,,Щоговiр. У разi попередньоТ оплати Виконавець повертае Замовнику кошти протяюм 3

(трьох) робочих днiв з дня розiрвання цього ,Щоювору.

IX. ГАРАНТIЙНI ЗОБОВ,ЯЗАНIIЯ
9.1. Виконавецьгаранryе:
9.1.1. Належну якiсть використання матерiалiв, конструкцiй, устаткування та систем,

вiдповiднiсть Тх державним стандартам та технiчним умовам, забезпеченiсть ii вiдповiдним
сертифiкатам та технiчним паспортам та iншим документам, якi пiдтверджують 'ik якiсть.

9.1.2. Якiсть виконання Bcix робiт у вiдповiдностi з проектно-кошторисною
документацiею та ,Щержавними нормами, правилами та технiчним умовам.

9.1.3. Своечасне усунення недолiкiв, дефектiв, якi виявленi при прийманнi Робiт i в

перiод гарантiйною TepMiHy експлуатацiТ Об'скry.
9,2. Гарантiйний TepMiH на виконанi роботи за даним ,Щоювором встановлюеться в

TepMiH згiдно ДБН з дати пiдписання останньою Акry виконаних робiт.
9.2.1. Якщо в перiод гарантiйноТ експлуатачii Об'екry виявляються дефекги, якi

перешкоджають нормальноi йою експлуатацii i виникли з вини Виконавrц, то останнiй
зобов'язаний ix усунути за свiй раryнок i в установленi строки. В такому випадку складасться аrсг

про недолiки, в якому встановлюсться порядок та строки ix усунення, який пiдписусться
уповноваженими представниками CTopiH.

9.2.2. Гарантiйний TepMiH в такому випадку продовжуеться на строк усунення таких
недолiкiв.

х. вирIшЕнttя спорIв
l0.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються

вирiшувати ii шляхом взасмних переговорiв та консультацiй.
l0.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуеться у судовому

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

чинного законодавства УкраТни.

xI. строкдIiдоговору
l l . l . ,Щоювiр набувае чинностi з дати йою пiдписання Сторонами та дiе до 3 l .l2.201 8 р,

а в частинi розрахункiв - до повною виконання Сторонами cBoik зобов'язань.

ХII. IНШIУМОВИ
l2.1. При складаннi договiрноi цiни пiдрядник здiйснюс розрахунок кошторисноТ

заробiтноi плати (пункги l та 2 розлiлу III <Порядку розрахунку розмiру кошторисноТ заробiтноi
плати, який враховусться при визначеннi варюстi будiвництва об'екгiв (затверджено наказом
Мiнрегiону вiд 20.1 0.20l б Ns28l та зареестромно в Мiн'юстi l l .l l .20l б за Ns 1469129599) одною
працiвника в режимi повноТ зайнятостi, яку плану€ отримувати на об'скгi з урахуванням
положень галузевих (мiжгалузевих), територiальних уюд та колективних договорiв.

|2.2. Yci правовiдносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього,Щоювору i
не вреryльованi ним, регламентуються нормами чиннок) в YKpaiHi законодавства.

l2.3. I-{ей .Щоювiр складено у двох автентичних примiрниках украiнською мовою що
5



мають однакову юридичну силу, по одному для кожноi iз CTopiH.
|2.4. Виконавець повинен не пiзнiше дати укладення цього ,Щоювору внести

забезпечення виконання договору у формi банкiвськоТ гарантii,
l2.5. Розмiр забезпечення виконання доювору складае 5 oZ BapTocTi доювору, що

складае: 840 б55,95 грн. (BiciMcoT сорок тисяч шiстсот п'ятдесят п'ять грпвень 95 копiйок).
12.6. Банкiвська гарантiя за цим ,Щоювором е безвiдкличною та вiдповiдае вимогам

статей 560-569 I_{ивiльного кодексу УкраiЪи (для учасникiв-нерезидентiв вимогам Унiфiкованих
правил МiжнародноТ торювельноТ палати для гарантiТ за першою вимогою вiл 01.01.1992).

l2.7. Замовник не повертае забезпечення виконання договору у разi порушення
Виконавцем cTpoKiB виконання робiт за доювором.

l2.8. Замовник повертае забезпечення виконання доювору про закупiвлю пiсля
виконання Виконавцем доювору. у разi визнання судом результатiв процедури закупiвлi. або
договору про закупiвлю недiйсним та у випадках, передбачених статтею 37 Закону УкраiЪи кПро
публiчнi закупiвлi>. а також згiдно з умовами. зщначеними у цьому договорi. але не пiзнiше. нiж
протягом п'яти банкiвських днiв з дня настання зазначених обставин.

12.9. Сторони домовилися щодо можливостi оприлюднення iнформацiт, наведенiй у
доюворi та документах, якi пiдтверджують йою виконання (лоювiр, видаткова накJIадна, акт
виконаних робiт, платiжне доручення тощо) в порядку, визначеному законодавством.

l2.10. Сторонами прийнять до уваги, що розрахунки за виконаннi роботи здiйснюються у
вiдповiдностi зi статтею 49 Бюджетного кодексу Украiни.

XIII. ВНЕСЕНIIЯ ЗМIН ДО ДОГОВОРУ
l3.1. Змiни до цього ,Щоювору можуть бlти BHeceHi вiдповiдно до норм Щивiльною

кодексу Украiни та Господарськоm кодексу Украiни з урахування особливостей, визначених
3аконом УкраТни <Про публiчнi закупiвлi>.

ХIv. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
l4.1. Невiд'емною частиною цього Доювору е:

Додато к ],lp l договiона цiна.
ДодатокNs2-граф iK виконання Dобiт.

ХЧ. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

зАмовник
кП (ПЛвсо)
Код еДРПОУ Ns 23505 l5 l
Iпн лъ 23505l526l46
Юридична адреса:
04ll9, м. КиiЪ, вул. CiM'T Хохлових, бул. l5,
корпус А, офiс 3

Факгична адреса:
02002, м. Ки'iЪ, вул. Микiльсько-Слобiдська, 7

тел.iфакс ( 541-18-1l
Свiдоцтво п ика 2000400l 8
Р/р No 35 l8з04987 ГУ ДКСУ у м. Кисвi,
код банку 00l9
Платник на к на загальних vМoBax

В.о. Ге

ВИКОНАВЕЦЬ
ТоВ кБК КУБ>
Юридична адреса: 03l48, м.Ки'iЪ,
вул.Гната Юри, бул.9, K.4l4
Факгична адреса:
03 l48, м.КиiЪ, вул.Гната Юри, бул,9,
K.4l4
Код еДРПОУ Nр З4834З25
plp 26006210З27724 ь АТ кПроКредит>
м.Киiв
код банку 320984
Тел. (044) 353-34-80
e-mail: net

)
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ипенко о.М. Брижко С.П
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llрогрампиfi хомплекс АВК 5 {З.2.2)

замовник Комчнальне пiдприсмство виконавчого оDганч киiвськоТмiськоi державнот адмiнiстрацгi по oxopoHi. утриманню та

505-дцJqц

експлчатацii земель водного фондч м. Киева "плесо"
(назва ореанiзацi|

Генпiдрядник Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " БК КУБ"
(назва орzанiзацi|

Вlц договiрноi цiни: тsерда.

Визначена зriдно з ДСТУ БД-1.1-1-201З

Складена в поточних цiнах станом на З1 сiчня 2018 р

Роздiл l. Будiвельнi роботи
Прямiвитрати,

в тому числi

Розрахунок N1

Розраryнок N2
Розраryнок N3
Розрахунок N4

Розрахунок N5

льновиробничi витрати
Виграти на зведення (пристосування) та розбирання тиryльних тимчасових будiвель i

поруд

т.ч, зворотнl суми
Розраryнок Nб

Розрахувок N7

Розраryнок N8

Коцли на додатковi витрати при виконаннi будiвельвих робiт у зимовий перiод (на
робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод)

КоLtли на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги
iT, що плануються до виконання у лiтнiй перiод)

Розрахунок N9
Розрахунок N10

Прибугок

на будiвництво Капiтальний ремонт елементiв блаrоустрою Русанiвськоrо каfiалу ( вздовх( вул- Флоренцiя ), що здiйснюеться в 2018 роцi

12з75,2723з 12з75,272зз

2

3

а плата
Вартiсгь матерiальних pecypciB

Вартiсrь експлуатацii будiвельних ма[лин i механiзмiв

ншl суплнl витрати

30м,50819
8452,09655

868.66759
1,|о2,88224

1з478,15457

212,967 48
96,744о2

3054,50819

8452,09655
868.66759
11о2,вв224

4

5

6

7

Вартiсгь , тис, грн

у тому чисrrl
Обrрунryвання Найменування витрат

всього будiвельних
робiт

lнtJJих
витрат

1 2 4 5 6

на покриття адмiнiqrративних sитрат будiвельно-монта)t(них органiзацiй

1м78,15457
212,96748

96,7 44о2

l

договlрнА цlнА

1

N9
п/п

з



tiрограцпий tомплскс Al]K,5 (].2 2)

\
Керiвник иомства

I0

ъ
ý,

1 505-цц,qц

61 2 3 4

9
10

11

12

13

14

Розраryнок N11

Розрахунок N,12

Розрахунок N,13

Розрахунок N14

КоUrги на покриття ризику
КоLrли на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесэми

Разом (пп. l -,l0)

Податки, збори. обов'язковi платеЯ, встановленi чинtlим законодавством i не BpaxoвaHi
складовими вартосгi будiвництва (без ПДВ)

Разом по Роздiлу l

Податок ва додану вартiсгь

Всьоrо по Роздiлу l

Роздiл lI. Устатlryванвя
Витрати пiдрядника, що пов'язанi з усгаткуванням
Разом по Роздiлу ll
Податок ва додану вартiсгь витрат пИрядника, lло повlязанi з устаткуванням
Всьоrо по Роздiлу |l

Всьоrо договiрна qiва (p.l + p.ll)

13787,86607

13787,86607

2757,57з21

16545,43928

223,06638
223,066з8

44,61328

267,67966

16813,1l894

13691,12205

1з691,12205

13691,12205

96,744о2

,744о2
2757,57321
28м,з1723

44,6132а

KepiBH
п ор

5
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l
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Додаток .М9 2 ло До"о"ору ttn P4io Ц?-l zotBp

грлФlк виконлння роБlт

По об'скгу : "Капiтальннй ремонт елементiв благоустрою Русанiвського каналу"
(взловж вул. ФлореHuii)

20l8 piK
J\i
з/п

Найменування робiт

загальнкй
обсяг робiт,

тпс. грri.
березень KBlтeHl' травень червень ли пеtlь серпень вересень

Пiготовчi роботи 2449,6829l
Улаштування пандусiв

691,72898

J Улаштуванпя пiшохiлншх лорirкок 3322,76359

{ 0зеленевня
3709,05б4l

5
Установка МАФiв

1358,22357
Влаштування спстеми зрошення та полпву

2272,8064l

1
Влаштування мережi зовнiшнього освiтлення

2789,119|4

li Пусконалагоджувальнi роботи
l8J70l5

9 Прплбання устаткування l95,30778

1б 8l3,1 1894

I

Вiд <ЗАМоВНИКА>:

В. о. Генерального

о

лшреrсrора КП ,lплЕсо,,

Y

Вiд <Вико )):

в ,,Бк

'\;

Юсшпенко О.М.

!и

ко С.П.

l
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