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м.
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Киiв

(<

2018 року

коvryнАльнЕ пIдприемство виконАвLIого оргАну киiвсъкоi MIcbKoi
(киiвськоi MIcbKoi дЕржАвноi АдмIнIстрАцII) по oxoPoHI, утримАннIо
тА ЕксплуАтАцIi зЕмЕль водного Фонду м. ки€вА <dIлвсо> (кп dIлЕсо>>), в
рАди

особi в.о. генерального директора Юсипенка Олега Михайловича, що дiе на пiдставi Статуту,
(далi - Замовник), з однiсТ сторони, та ТОВ (dIАЛЬТО)), в особi дшректора Ярового Миколи
Миколайовича, що дiе на пiдставi Стаryry (далi - Виконавець), налалi разом - Сторони, а кожна

окремо кСторона>, укJ]али даний,Щоговiр про нижченаведене:
1. Предмет Щоговору
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим.Щоговором, вiдповiдно до рiшення КиТвськоi
MicbKoT ради вiд 21.12.2017 NЪ |04214049 <Про Програму економiчного iсоцiального розвитку
м. Кисва на 20l8-2020 роки) та розпорядження виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоI

адмiнiстрачii) вiд 05.01.20l8 ЛЬ 8 кПро Програму економiчного iсоцiального
розвитку м. Киева на 201 8-2020 роки) зi змiнами та доповненнями, Замовник доручае, а Виконавець
приймас на себе зобов'язання виконати проектно-вишукувальнi роботи по об'скry <<Реконструкцiя
гiдротехнiчних споруд з вiдновленням екологiчrIого та саtliтарно-гiгiенiчного стану р. Либiль в
пr. Кисвi>> 1-а черга довжиною 1950 м.
MicbKoT державноТ

Щвi стадiТ проекryвання: СтадiТ кПроект> та кРобоча документацiя>.

Коди предмету закупiвлi - ДСТУ Б.Щ.1.1-1:2013 - IIpoeKTHi роботи, ЩК 021:2015 - Послуги з iнженерного проектування.
|.2, Роботи виконуються в порядку та на умовах, визначених Законом УкраТни кПро
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apxiTeKTypHy дiяльнiсть>, .Щержавними будiвельними нормами, правилами та розцiнками на проектно-

вишукувальнi роботи, вихiдними даними, наданими Замовником.
1.З. !оговором перелбачено виконання проектних робiт згiдно з Завданням на проекryвання

(!олаток 2).

1.4. Перелiк проектних робiт, строки виконання основних етапiв робiт по !оговору
визначаються Календарним планом виконання робiт (!олатком 3), який с його невiд'смною
частиною.

1.5. Мiсце виконання робiт: м. КиТв, Солом'янський р-н, надiлянцi довжиною l950 м.

2.

у

Строки виконання робiт

2.1. TepMiH виконання Робiт становить 90 календарних днiв з дати пiдписання чього,Щоговору

вiдповiдностi до Календарного плану виконання робiт (Щолаток 3) (без врахування строку

проведення експертизи).
2.2. !атою початку робiт вважасться день пiдписання Щоговору.

2.3. !атою завершення виконання Робi1 або Тх окремого етапу, ввtuкаеться дата пiдписання

Сторонам и А кгу здач i-при

й

ман ня ви конан их роб iT.

2.4. У випадку затримки надання Замовником вихiдних даних, необхiдних для виконання
Робi1 отримання позитивного звiry ЩП кУкрдержбулекспертиза> або iншоТ експертноТ органiзашiТ, що
вiдповiдас критерiям, визначеним Мiнрегiоном, дата початку та закiнчення робiт автоматично
переноситься на строк вiдповiдноi затримки.
2.5. Строки виконання робiт можуть бути змiненi (з оформленням додатковоiугоди) у разi:
- внесення змiн у завдання на проекryвання;
- пОтреби у додаткових обсягах робi1 якi не були BpaxoBaHi проектною документацiею;
- необхiдностi усунення недолiкiв робi1 що виникли в наслiдок невiдповiдностi встановленим
вимогам проектноТ документацiТ;
- в залежностi вiд обсягiв реального фiнансування
- виникнення iнших обставин, що можуть вплинути на строки виконання
робiт.
2.6. У випадку затримки фiнансування, строки виконання робiт можуть змiнюватись, за
погодженням cTopiH.

3. BapTicTb робiт та порядок розрахунку
3.1, L{iHa flоговору е твердоЮ та визначасться згiдно зi Зведениги кошторисом на проектновишукувальнi роботи, що с додатком до цього !оговору (в подальшомУ
- кДодаток 4>), i становить
,156151
2 7l9
грн. (лва мiльйонш ciMcoT дев'ятнадцять тисяч ciMcoT п'ятдесят шiсть гривень
51 копiйка), в тому числi ПДВ 20О/о - 453 292,75 грн. (чотириста п'ятдесят трп тисячi
двiстi
дев'яносто двi гривнi 75 копiйок).

3.2. Сторони домовилися, що цiна договору може бути змiнена за взасмною згодою CTopiH
у випадках, передбачених Постановою Кабiнету MiHicTpiB вiл 0l серпня 2005 р. Ns 668
кПро затвердження Загальних умов укJIадання та виконання договорiв пiлрялу в капiтальному
булiвничтвi> (iз змiнами та доповненнями), а саме:
. виникнення обставин непереборнот сили;
. внесення змiн до проектнотдокументацiт;
. потреби в ycyHeHHi недолiкiв робi1 що виникJIи внаслiдок невiдповiдностi
встановленим вимогам проектноТ документацiТ, забезпечення якою покладено на
викJIючно

замовника;

r
о
о
.

уповiльнення темпiв або зупинення виконання робiт за рiшенням замовника або з його
вини, якщо це викJIик€lло додатковi витрати пiдрядника;
змiни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливас на BapTicTb робiт;
iстотного зростання (у розмiрi 10% та бiльше) пiсля укладення договору пiлрялу uiн на
ресурси, якi забезпечуе пiдрядник, а також послуq що надаються йому третiми особами;
в iнших випадках, передбачених I-{ивiльним i Господарським Кодексами УкраТни.

З.3. Розрахунки за фактично виконанi Виконавцем

проектно-вишукувальнi

роботи

здiйснюються шляхом tx оплати Замовником на пiдставi пiдписаних aKTiB здачi-приймання проектних
робiт по Mipi готовностi окремих етапiв (роздiлiв) робiт у безготiвковому порядку на розрахунковий
рахунок Виконавця на умовах вiдстрочки платежу на TepMiH до 10 (десяти) банкiвських днiв з
моменry отримання коштiв на розрахунковий рахунок вiд головного розпорядника бюджетних коштiв.
3.4. Розрахунок здiйснюсться в безготiвковiй формi в нацiональнiй грошовiй одиницi УкраТни.
3.5. Днем здiйснення платежу вважаеться день, в який сума, що пiдлягас сплатi, посryпас на
розрахунковий рахунок Виконавця.
3,6. Розмiри BapTocTi виконання окремих етапiв (розлiлiв) робiт зазначаються в Календарному
планi виконання робiт (.Щодаток 3).

.

Розрахунки та платежi за виконанi проекгнi роботи здiйснюсться Замовником за
результатами виконання окремих етапiв у вiдповiдностi з календарним графiком та пiдписаного
СтОронами Акц, виконаних робiт:
- за результатами виконання вишукувань: iнженерно-геологiчних вишукувань, гiдрографiчних
з
робiт,
фактичним виносом двох реперних точок в Harypi, видачi замовнику 2-х примiрникiв
документацiТ та копii на електронному HociT та пiдписання сторонами Акry виконаних робiт - у
розмiрi 100% BapTocTi робiт етапу;
- за результатами виконання проектно-кошторисноi документацiТ стадiТ Проект (П) та перелачi
Його до експертизи - у розмiрi 750lо BapTocTi робiт по стадiТ.
- пiсля отримання позитивного експертного звiту та видачi замовнику 4-х примiрникiв
скоригованоТ ПКfl стадiТ Проект кП>, копiТ ПК,Щ на електронному HociT та пiдписання сторонами Акту
виконаних робiт - остаточний розрахунок за виконанi проектно-вишукувальнi роботи стадiТ Проект,
погодженi експертизою, з )лочненням суми шляхом укJ]адання додатковоТ угоди до договору.
- пiсля видачi замовнику 4-х примiрникiв стадiТ кРобоча документацiя>, копiТ ПК! на
електронному HociT та пiдписання сторонами Акту виконаних робiт - розрахунок за виконанi
З.1

проектно-вишукувал

ьн

i роботи стадiТ кРобоча документацiя>.

3.8. Розрахунки за виконанi роботи булуть здiйснюватися на пiдставi cTaTTi 49 Бюдя<етного
кодексу УкраТни. У разi затримки бюджетного фiнансування розрахунок за виконанi роботи
здiйснюеться протягом 10 банкiвських днiв з дати отримання 3амовником коштiв на свiй
реестрачiйний рахунок.
З.9. Зобов'язання за .Щоговором виникають у Замовника у разi наявностi та в межах
вiдповiдних бюджетних асигнувань.
3,10. Коригування договiрноТ цiни оформлюсться шляхом пiдписання додаткових угод до
чього !оговору.
4. Порядок передачi i приймання проектних робiт
4.1, Перелача Замовнику виконаних та наJ.Iежним чином оформлених результатiв проектних
робiт або окремих Тх частин, розлiлiв та етапiв здiйснюеться згiдно з накJIадними та Актами здачiприймання проектних робiт.
4.2. Приймання i оцiнка проектноТ документацiТ здiйснюсться згiдно з вимогами
затвердженого Завдання на проекryвання, а також дiючих норм, правил, чинного законодавства
УкраТни та цього .Щоговору.

4.3. Замовник, при наявностi фiнансування, протягом 10 (десяти) робочих днiв вiд дня
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одерх(ання виконаних та нaшежним чином оформлених результатiв проектних робi1 або окремих ix
частин, роздiлiв та етапiв, зобов'язаний передати Виконавцю пiдписаний Замовником Акт здачiприймання проектних робiт або мотивовану вiдмову вiд приймання вищез.tзначених проектних робiт.

4.4.

скJIада€ться

У

випадку мотивованоТ вiдмови Замовника в прийманнi проектних робiт Сторонами

та пiдписуеться двостороннiй Акт з перелiком необхiдних доробок.

Виконавець усувае зауваження Замовника та повторно надае на узгодження Замовнику
розроблену ПК!, про що складаеться вiдповiдний акт.
4.5. Вiдмова вiд прийняття робiт с мотивованою, якщо вона стосуеться якостi, кiлькостi або
змiсту переданоТ Замовнику проектно-кошторисноI документацiI, що не вiдповiдае дiючим на
територiТ УкраТн и державним будiвел ьн им нормам.
4.6. Пiсля узгодження Сторонами розробленоТ ПКД Виконавець, при необхiдностi,
супроводжуе до державноТ експертизи розроблену ПКД дп" отримання позитивного звiry. Оплаry
обов'язкового платежу BapTocTi проведення експертизи та отримання позитивного звiry здiйснюе
Замовник окремо. Зняття зауважень експертноТ органiзацii здiйснюсться Виконавцем разом iз
Замовником. Пiсля отримання Замовником Позитивного звiry Виконавець надае Замовнику
розроблену ПК! в чотирьох екземплярах на паперових носiях та в електронно]\{у виглядi.
4.'l. У випадку дострокового виконання проектних робiт Замовник мас право достроково
прийняти та оплатити виконанi роботи.
4.8. Якщо в процесi виконання проектних робiт з'ясовусться неминучiсть отримання
негативного результаry або недоцiльнiсть под€lльшого виконання обумовлених цим Rоговором
проектних робiт, Виконавець зобов'язаний негайно зупинити ik виконання та письмово повiдомити
про це Замовника у l0-ти денний TepMiH пiсля припинення виконання вищезгаданих проектних робiт.
У цьому випадку Сторони зобов'язанi у 5-ти денний TepMiH з дати надходження письмового
повiдомлення Виконавця розглянути питання про доцiльнiсть i напрями подzшьшого продовження
виконання проектних робiт, У разi прийняття письмового двостороннього рiшення про припинення
подальшого виконання проектних робiт складаеться вiдповiдний двостороннiй Акт з визначенням
фактично понесених витрат Виконавця, якi пiдлягають компенсацiТ.
4.9. При виконаннi ycix проектних робiт за цим Щоговором, або ix окремого етапу, Виконавець
зобов'язаний дотримуватись вимоц що мiстяться в Завданнi на проекryвання та iнших вихiдних
даних для проекryвання, а також ycix iнших нормативних документiв та цього .Щоговору i мас право
вiдсryпити вiд них тiльки за письмовою згодою Замовника.
4. l 0. Виконавець при розробцi проеtсгно-кошторисноТ документацiТ забезпечуе:
о
вiдповiднiсть дiючим нормативним актам Укратни;
.
вiдповiднiсть проектних рiшень вихiдним даним та дозвiльним документам;
.
експлуатацiйну надiйнiсть та безпечнiсть об'скту проектування;
о
вiдповiднiсть обсягу та якостi робiт даному !оговору
о
г&ранryс якiсть закiнчених робiт.
5. Права та обов'язки CTopiH
5. l .Замовник мае право:
5,1.1 . .Щостроково розiрвати цей .Щоговiр за домовленiстю CTopiH, яка оформлюеться
пiдписанням Сторонами додатковоТ угоди до даного Щоговору.
5.1 .2. Повернути вiдповiднi документи, зазначенi у цьому .Щоговорi, Виконавцю без
здiйснення оплати в разi неналежноТ якостi, кiлькостi або змiсry переданоТ Замовнику проектнокошторисноТ документацiТ.

5.1.3. Вiдмовитися в односторонньому порядку, шляхом направлення повiдомлення про
вiдмову вiд договору та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо Виконавець своечасно не розпочав
роботи, або виконуе Тх настiльки повiльно, що закiнчення Тх у строк, визначений .Щоговором, стае
немо)Itливим.

5.1.4. Вiдмовитися вiд !оговору в буль-який час до закiнчення виконання робiт, оплативши
проектнiй органiзацiТ виконану частину робiт.
5.1.5. Iнiцiювати внесення змiн у.Щоговiр, вимагати розiрвання ffоговору та вiдшкодування
збиткiв за наявностi порушень Виконавцем умов Щоговору.
5. 1,6. Вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених
Виконавцем порушень або виправити Тх своТми силами, У такому разi, збитки, завданi Замовнику,
вiдшкодовуються за рахунок вiдповiдного зниження договiрноi цiни.

5.2.Ви

мас право:
5.2.1. Свосчасно та в повному обсязi отримувати плаry за виконанi роботи;
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5.2.2, Вимагати перерахування коштiв за виконанi роботи пiсля прийняття необхiдноТ
документацiТ та пiдписання AKTiB здачi-приймання виконаних робiт Замовником, отримання
Замовником бюджетного призначення на фiнансування проектних робiт на свiй розрахунковий
рахунок;
5,2.3. Вимагати пiдписання AKTiB здачi-приймання виконаних робiт Замовником,
визначеному пунктом 4.2. даного .Щоговору;
5.2.4.На дострокове виконання робiт, передбачених даним !оговором.
5.3. Замовник зобов'язуеться :
5.3. l . Надати повний комплект вихiдних даних для проекryвання.

у

порядку

5.3.2. Прийняти результати виконаних проектних робiт шляхом пiдписання накJIадних та

AKTiB здачi-приймання виконаних робiт у урахуванням п,4.3,,4.4.
5.3.3 Здiйснити оплату виконаних проектних робiт вiдповiдно до умов договору
5.4. Виконавсць забад !зацдйi

.

5.4.1. Забезпечити виконання робiт у визначеному обсязi та у строки, встановленi цим
!оговором;
5.4.2. Щотримуватись вимоц що мiстяться у завданнi на проекryвання та iнших вихiдних
даних, наданих для проекryвання, i мас право вiдсryпати вiд них лише за наявною письмовою
згодою з боку Замовника.
5.4.3. Погоджувати готову проектно-кошторисну документацi ю iз Замовн иком.
5.4.4. По закiнченню окремих етапiв (розлiлiв) виконання робiт надавати акти прийманняпередачi виконаних робiт Замовнику.
5.4,5. Виконати проектнi роботи по об'екry згiдно будiвельних норм i стандартiв в TepMiH,
який встановлюються.Щоговором,

l5

визнача€ться

датою Тх початку та закiнчення.

календарних днiв з моменry виникнення податкових зобов'язань
peccTpi
в
единому
та
направляти на електронний адрес Замовника Податкову накладну з
ресструвати
податку на додану BapTicTb,
5.4.'7.У разi, якщо при перевiрчi контролюючими органами об'ему виконаних проектних
робiт буле виявлено завищення BapTocTi, протягом З днiв, оформити акти на зменшення BapTocTi
робi1 та повернути надмiрно сплаченi кошти на розрахунковий рахунок Замовника.
5.4.8. Оформляти документи та договiрнi вiдносини вiдповiдно до вимог встановлених !КСУ.
б. Вiдповiдальнiсть CTopiH
6.1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за невиконання або HeH€ule)KHe виконання своТх
зобов'язань з даним !оговором вiдповiдно до умов.Щоговору та чинного законодавства УкраТни.
6.2. Виконавець несе вiдповiдальнiсть за порушення cTpoKiB злачi розробленоТ проектнокошторисноТдокументацiТ, яке сталося з його вини, та сплачус на користь Замовника пеню у розмiрi
облiковоТ ставки НБУ, яка дiяла у перiод прострочення зобов'язання, вiд BapTocTi несвосчасно
виконаного обсягу робiт за кожний день прострочення, €lJle не бiльше 20% (двадцяти вiдсоткiв)
BapTocTi несво€часно виконаного обсягу робiт.
6.3. Виконавець не несе вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання своТх
зобов'язань з даним ,Щоговором, якщо воно стсt,Iося у зв'язку з дiями або бездiяльнiстю Замовника,
наслiдком яких cTuulo невиконання Замовником своТх власних зобов'язань за даним Щоговором перед

5.4.6. Не пiзнiше

Виконавцем.

6.4. За порушення TepMiHiB реестрацiI податкових накладних з П!В Виконавець сплачуе
Замовнику штраф в розмiрi суми П!В з урахуванням iндексу iнфлячiТ.
6.5. Замовник не несе вiдповiдальнiсть за порушення cTpoKiB оплати виконаних робiт, якщо
воно стzulося не з його вини, а пов'язане iз затримкою перерахування бюджетних коштiв на
розрахунковий рахунок Замовника або вiдсугнiстю (нестачею) бюджетного фiнансування на вказанi
цiлi та не оформлення виконавчих документiв та договiрних вiдносин згiдно вимог ДКСУ.
6.6. Сплата штрафних санкцiй не звiльняс Сторони вiд виконання зобов'язань за flоговором у
повному обсязi.
6.'7. Виконавець зобов'язусться рееструвати податковi накладнi в е!РПН в порядку,
передбаченому чинним законодавством, Виконавець направляс Замовнику заре€стровану податкову
накJ]адну посередництвом програми кМ.Е. !ок Електронний документообiг>. Вiлсутнiсть погодження
податковоТ накладноi Замовником до моменry if реестрачiТ в еЩРПН не е пiдставою для не реестрашiТ
такоТ податковоТ накладноТ Виконавцем в термiни, передбаченi чинним законодавством. Номенклатура
ПОДаТКОВОТ накладноТ повинна вiдповiдати номенклаryрi вiдповiдного акry виконаних
робiт,
6.8. Про виявленi факти вiдсугностi ресстрацiТ Виконавцем податковоТ накладноi в е[РПН
таlабо порушення Виконавцем порядку заповнення податковоi накладнот Замовник зобов'язаний
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повiдомити Виконавця для вiдповiдного реагування та коригування. .Що усунення таких порушень
Замовник вправi призупинити здiйснення остаточних розрахункiв за вiдповiдними господарськими

операцiями.
6.9. Виконавець несе вiдповiдальнiсть та компенсус Bci понесенi Замовником збитки/витрати в
i
якщо
контролюючими органами шляхом складання акry перевiрки,податкового повiдомленняразi

рiшення,внесення коригувань в особовий рахунок або в буль-який iнший спосiб та\або рiшенням
(постановою) сулу:
- буауть зменшенi податковий кредит з ПЩВ 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 бюджетного вiдшкодування П,ЩВ; 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 взаемовiдносинами з
Виконавцем та че буле пов'язано, зокрема, €rле не викJIючно, з: анулюванням (вiдмiною) лержавноТ

Виконавця, внесенням запису щодо вiдсутностi Виконавця за
мiсцезнаходженням, анулюванням свiдоцтва Пдв Виконавця за рiшенням податкових
органiв, виключення Виконавця з ресстру платникiв П!В, операцiями Виконавця або контрагентiв
Виконавця, якi пiдпадають пiд пiдприемства з ознаками фiктивностi або пiд класифiкачiю
<вигодонабувач), (транзитер), (податкова яма)), тощо, що зафiксовано в актах перевiрки
контролюючих органiв або постановах (рiшеннях) сулу, встановленням судом або контролюючими
органами недiйсностi (в тому числi нiкчемностi) господарськоТ операцiТ мiж Замовником та
Виконавцем,або мiж Виконавцем та його контрагентами, нен€чIежного ведення бухгалтерського (в
тому числi скJIадання первинноi документацii) та податкового облiку (включаючи несвосчасне,не в
повнiй Mipi та\або нен€шежне звiryвання з податкових питань) Виконавцем.
Виконавець зобов'язуеться сплатити суму з компенсацiТ збиткiв/витрат понесених Замовником
розраховану ocTaHHiM, протягом 7 робочих днiв з дня отримання вiдповiдноТ вимоги.
6.10. У випадках, якщо акт перевiрки, податкове повiдомлення-рiшення, рiшення сулу або
iнший докуменъ який слугував основою для вiдповiдальностi Виконавця за цим договором, булуть
cKacoBaHi та\або визнанi незаконними (частково або повнiстю), Замовник зобов'язусться повернути
Виконавцю отриманi вiд нього вiдповiднi суми по компенсацiТ збиткiв/витрат. При цьому, якщо з
Замовника фактично було стягнуто в бюджет донарахованi податки та збори або штрафнi санкцiТ,
BapTicTb господарськоI операцiТ, стягнутоi у дохiд дер)кави, Замовник здiйснюе повернення
компенсацiТлише пiсля фактичного отримання зазначених сум з бюджету.
7. ABTopcbKi права
7.1. Замовник набувае yci aBTopcbKi майновi права на документацiю пiсля пiдписання
Сторонами Акry здачi-приймання проектних робiт за цим ,Щоговором. .Що Замовника переходить
виключне майнове право на використання розробленоТ документацiТ. Набуття Замовником
викJIючних майнових авторських прав на документацiю, не потребус оформлення додаткових
договорiв. Винагорода Виконавця за передачу виключних авторських майнових прав Замовнику на
документацiю входить до загальноТ BapTocTi робiт, зазначеноТ у цьому flоговорi.
7.2. Згiдно з Законом УкраТни кПро aBTopcbKi права та сумiжнi права) немайновi aBTopcbKi
права на розроблену проектно-кошторисну документацiю належать Замовнику,
8. Форс-мажор
8.1.Жодна зi CTopiH даного.Щоговору не буле нести вiдповiдальнiсть за повне чи часткове
невиконання будь-якого зi своТх обов'язкiв за даним Щоговором, якщо невиконання буле наслiдком
форс-мокорн их обставин, що вини кJI и п iсля укладан ня даного .Щоговору.
8.2.Пiд форс-мажорними обставинами слiд вважати обставини, що знаходяться поза
контролем волi CTopiH даного договору i якi роблять виконання умов даного.Щоговору немо}uIивим.
Зокрема, такими обставинами е стихiйнi лиха (бурi, uиклони, повенi, землетруси, TaKi погоднi умови,
якi роблять виконання робiт неможливим, i та iH.); пожежi, заборони експорту (iмпорry), вiйна,
блокада, валютнi обмеження чи iншi заходи урядiв i урядових органiв, правовi змiни в законах
розпорядження державно-адмiнiстративних органiв, iншi подiбнi обставини, що роблято n.ror-"u"J
виконання даного.щоговору i яким Сторони не могли запобiгти розумними способом.
8.3.Якщо будь-яка з таких обставин безпосерелньо вплинула на виконання зобов'язань у
TepMiH, встановлениЙ у !оговорi, !олаткових угодах до нього, то цей TepMiH переноситься вiдповiдно
на час дiТ цiеТ обставини.
8.4.Сторона, для якоТ створилася немоlкливiсть виконання, зобов'язана негаЙно, однак не
пiзнiше 5 днiв з моменry коли Тй стало чи повинно було стати вiдомо про настання чи припинення
форс-мажорних обставин, у письмовiй формi повiдомити iншу Сторону про ii настання чи

ресстрацiТ
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припинення. Факти, вик.гlаденi в повiдомленнях, повиннi бути пiдтвердлtенi довiдкою торговою
(торгово-промисловою) палатою чи iншими компетентними органами, органiзацiями, установами.
8.5. Неповiдомлення чи несвосчасне повiдомлення позбавляс Сторони права посилатися на
буль-яку вищевкzIзану обставину, як на пiдставу, що звiльняе вiд вiдповiдальностi за невиконання

зобов'язання.

8.6. Якщо немоrкливiсть виконання зобов'язань по даному flоговору внаслiдок дiт форсмажорних обставин тривас бiльше 4 (чотирьох) мiсяцiв, кожна iз CTopiH мае право вiдмовитися вiд
подальшого виконання зобов'язань по даному .Щоговору, скJIасти двостороннiй акт про виконання
частини робiт i провести розрахунок вiдповiдно до роздiлу 4 даного.Щоговору.
9.

Порядок вирiшення спорiв

9.1. Bci суперечки, якi можуть виникнути пiд час виконання цього Договору, в першу чергу
булуть вирiшуватися шляхом переговорiв мiж Сторонами. Bci не вирiшенi шляхом переговорiв спори,
розбiжностi або вимоги, якi виникають з даного Щоговору або у зв'язку з ним, в тому числi TaKi, що
стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недiйсним, пiдлягають вирiшенню
в судовому порядку згiдно з законодавством УкраТни.
10. Iншi умови
l0.1. I_[ей.Щоговiр складений украТнською мовою, у двох примiрниках, кохtний з яких

мае

однакову юридичну силу.

l0.2. Змiни та доповнення до даного Щоговору вносяться Сторонами шляхом укладення
Щодаткових угод, якi разом iз Щодатками до цього ,Щоговору е його невiд'емною частиною i мають
юридичну силу у разi, якщо вони виклаленi у письмовiй формi та пiдписанi уповноваrкеними на те

представниками CTopiH.
10.3. Yci положення цього ,Щоговору обов'язковi для ycix правонасryпникiв CTopiH,
10.4. Yci правовiдносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору i не
врегул ьован i н и м, регJIаментуються нормами чинного законодавства УкраТн и.
10.5. Bci повiдомлення мiж Сторонами здiйснюються у письмовiй формi, направляються
адресатовi рекомендованим або цiнним листом, телеграмою, або вручаються пiд розписку,
10.6. Виконавець мае стаryс платника податку на прибуток на загаJIьних пiдставах.
l0.7. Замовник мае стаryс платника податку на прибуток на заг€u]ьних пiдставах.
10.8. Сторони зобов'язуються, пiд час виконання цього.Щоговору, зберiгати конфiденцiйнiсть
вiдносно даних, що надаються кожною з них iншiй CTopoHi у зв'язку з цим Договором, не вiдкривати
та не розголошувати iнформацiю, пов'язану з виконанням .Щоговору TpeTiM особам, за винятком
ви падкi в, передбачен их чи н н и м законодавством УкраТни.
l0.9. Жодна iз CTopiH не мае права передавати своТ права та обов'язки за цим.Щоговором
TpeTiM особам, без письмовоТ згоди на це iншоТ Сторони.

l0.10.

У

Bcix випадках, що не BpaxoвaHi даним !оговором, Сторони керуються чинним

законодавством УкраТн и.

l0.11. Виконавець повинен не пiзнiше дати укJIадення цього !оговору внести забезпечення

виконання договору у формi банкiвськоТ гарантiТ.

l0.12, Розмiр забезпечення виконання договору складас 5 Yо BapTocTi договору, що скJlадае:
l35 987,8З грн.
l0.13. Банкiвська гарантiя за цим !оговором е безвiдкличною та вiдповiдас вимогам статей
560-569 I_{ивiльного кодексу УкраТни (для учасникiв-нерезидентiв - вимогам Унiфiкованих правил
М iжнародноi торговельноТ палати для гарантiТ за першою вимогою вiд 0 1 .0 1 ,1992),
l0.14. Замовник не поверта€ забезпечення виконання договору у разi порушення Виконавцем
cTpoKiB виконання робiт за договором.
l0.15. Замовник повертас 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, зазначеними у цьому договорi, але не пiзнiше, нiж протягом
п'яти банкiвських днiв з дня настання зазначених обставин.
l0.16. Сторони Домовилися щодо можливостi оприлюднення iнформацiт, наведенiй у договорi
та документах, якi пiдтверджують його виконання (договiр, видаткова накладна, акт виконаних
робiт,
платiжне доручення тощо) в порядку, визначеному законодавством.
10.17. СтоРонамИ прийнятО до уваги, що розрахУнки за виконаннi
роботи злiйснюються у
вiдповiдностi зi отаттею 49 Бюджетного кодексу УкраТни,
11. Строк лii.Щоговору
l l .l. Строк дiт !оговору встановлюеться з моменry його пiдписання
уповноваженими
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представниками CTopiH та дiе до Зl.|2.2019, але у буль-якому випадку до повного виконання
Сторонами cBoix зобов'язань за даним .Щоговором та здiйснення розрахункiв.
11.2, У разi змiни Сторонами TepMiHiB початку та закiнчення виконання проектних робiт за
даним Щоговором вiдповiдно, у разi необхiдностi, змiнюеться строк лiТ !оговору.
12. Порядок внесення змiн до договору
l2.1. Yci змiни до цього.Щоговору, KpiM змiн, зазначених в пунктi l2.2 цього !оговору,
вносяться у вiдповiдностi до чинного законодавства УкраТни, письмово, а саме: укJIадаеться додаткова
угода, що ста€ невiд'смною частиною цього договору i набирае чинностi лише пiсля його пiдписання
уповноваrl(еними особами CTopi н.

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 листами, пiдписаними
]2.2.

Замовник

уповноваженими особами CTopiH та скрiпленими печаткою.
13. Додатки до Щоговору

.

чього !оговору додаються:
Протокол погодження договiрноТ цiни;
Завдання на проекryвання;
Додаток 2
!одаток 3 Календарний план виконання робiт;
Зведений кошторис на проектно-вишукувальнi роботи з додатками.
Додаток 4
l 3.1

.Що

Додаток

1

-

-

14.ЮРИДИЧНI АДРЕСИ, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ ТА ПЦПИСИ CTOPIH

зАмовник

ВИКОНАВЕЦЬ
ТоВ (dIАЛЬТо>

кп (dIЛЕСо>

04119, м, КиТв, вул. CiM'T Хохлових, бул. l5,
корпус А, офiс 3

Юридична адреса: 04l28, м. КиТв,
вул. Академiка Туполева, l7
Факгична адреса:
03\24, м, Киiв, бульвар BarцaBa Гавела, 16-А
р/р 2600l0000243 lб у АТ кУкрексiмбанк>

Фактична адреса:
02002, м, КиТв, вул. Микiльсько-Слобiдська,

7

р/р 2600930946401
в

мФо

ПАТ кБАНК КРЕДИТ ДНIПРО),

3223 l з
код еЩРПОУ З2'7ЗЗ616

код банку З05'l49

сдрпоу 23505l5l

lпн

з27ззб1265,79
Тел. 044-594-52-65, +з8067-584-30-35
Ел. пошта: offi qe@da|to.kiev.ua

Iпн 2з505 |526|46

тел./факс (044) 54 1 -l 8-

В,о
Юсипенко о.М.

вий М.М

7

до Договору JlЪ

//1

вiд

Додаток ЛЬ 1
2018 року

nZ7r, УУ

протокол погоджЕння договIрноi цIни
ло.Щоговору
пл.

N9

lry

вiд

ZZZ

20l8

р.

Киiв

ми, комунАльнЕ пIдпри€мство

виконАвчого оргАну ки[вськоi

MIcbKoi рАди (киiвськоi MIcbKoi дЕржАвноi АдмIнIстрАцII) по
OXOPOHI, УТРИМАННIО ТА ЕКСПЛУАТАЦIi ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ
М. КИ€ВА (ПЛЕСО)) (КП (ПЛЕСО))), в особi в.о. генерального директора Юслrпенка

Олега Михайловича, що дiс на пiдставi Статуry, надалi iменусться <<Замовник>, та
Товариство
обмеженою вiдповiдальнiстю (РIАЛЬТО), нада"цi iменуеться
<<Виконавець), в особi директора Ярового Миколи Млtколайовllча, який дiс на пiдставi
Статуту, з другоi сторони, (разом iменуються кСторони>), дiйшли згоди про розмiр
логовiрноi цiни на проектно-вишукувальнi роботи по об'екту <<Реконструкцiя
гiдротехнiчних споруд з вiдновленням екологiчного та санiтарно-гiгiснi.lного стану р.
Лlrбiдь в м. Киевi>> 1-а черга довжиною 1950 м., яка становить
2 719 756,5l грн. (два мiльйони ciMcoT дев'ятнадцять тисяч ciMcoT п'ятдесят шiсть гривень
5l копiйка), в тому числi ПЩВ 20% - 45З292,75 грн. (чотириста п'ятдесят три тисячi двiстi
дев'яносто двi гривнi 75 копiйок).

з

зАмовник

ВИКОНАВЕЦЬ
ТоВ (dIАЛЬТо))

кП (ПЛЕСо)

В.о
Юсипенко о.М.
l,i,..,

ttt$'

й

м.м

Додаток 2 до Договору Jф

//:

вiд

2Z //

2018року

верджеlIо:

В.о

ого

о.

КП кПлесо>

N4.

Iосипенко

8
l.чdrl

ЗавдаfIfIя
1

Назва та мiсцезнаходження

2

Пiдстава для проектування

3
4

Вид булiвничтва
Щанi про Замовника

5
6

7

об'екту

Джерело фiнансування
Щанi про генераJIьного
проектувальника

Стадiйнiстьпроектування

8 Генеральна пiлрялна

органiзаuiя
Призначення об'скту
10 Iнженернi вишукування

9

1

1 Щанi про особливi умови
булiвниuтва

12 OcHoBHi apxiTeKTypHoпланувальнi вимоги i
характеристики об'екта

на

Ф

{
ння

<Реконструкuiя гiлротехнiчних споруд з вiдновленням
екологiчного та санiтарно-гiгiенiчного стану р. Либiль
в м. Киевi>> l-a черга довжиною l950 м.
Рiшення Киiвськоi MicbKoi рали вiл 2|.|2.2017 N9 l04214049
кПро Програму економiчного i соцiального розвитку м. Киева
на 2018-2020 роки).
Розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали
(Киiвськоi MicbKoi державноi алмiнiстрацiТ) вiд 05,01.20l8 N9 8
кПро Програму економiчного i соцiального розвитку м. Киева
на 201 8-2020 роки)
Реконструкцiя
Комунальне пiдприемство виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi лержавноi адмiнiстрачii)
по oxopoнi, утриманню та експлуатацii земель водного фонлу
м. Кисва кПлесо> (КП кПлесо>)
Бюджетнi кошти
Буле визначено за результатами вiдкритих торгiв.

Двi стадii проектування: Стадiя кПроект> (затверлжувальна
частина) та Стадiя кРобоча документацiя> (розроблясться пiсля
затвердження проекту).
Буле визначено за результатами вiдкритих торгiв

Об'ект непромислового призначення.
виконати гiдрографiчнi роботи, iнlкенерно-геологiчнi та
уточнюючi iнженерно-гiдрологiчнi вишукування в обсязi стадii

проектування.
l 1.1. Стислi 1мови булiвничтва.
l 1.2. Територiя реконструкцii гiдротехнiчних споруд
неДостУпна для будiвельноi технiки. Щiлянка розташована в
промисловоi зонi залiзницi.
l l.З. Булiвництво перелбачаеться виконувати в умовах
постiйного притоку поверхневоi та фiльтрацiйноi води.
l2.1. Проектом передбачити реконструкцiю берегоукрiплення
русла р. Либiль, визначити зони рекреацii та створення
громадського простору для вiдпочинку населення за рахунок
змiни конструкцii берегоукрiплення та винесення Bcix
тимчасових споруд (гаражiв, некапiтальних спорул).
12.2. Передбачити благоустрiй прилеглоi до русла р. Либiдь
територii в ув'язуваннi з iснуючими спорудами та прилеглою
забуловою.
12.З. При виконаннi благоустрою перелбачити тверде покриття
дорiг, дорiжок, озеленення у вiдповiдностi з ffБН В.2.3-5:2018.
12,4, Встановити смуги вiдведення вздовж
русла для
експлуатацii гiдротехнiчних споруд р.Ли бiдь.

13 Черговiсть булiвництва,
необхiднiсть видiлення
пускових tсомплексiв
14 Клас наслiдкiв
(вiдповiдальностi)
та установленого строку
експлуатацii
15 Потуlкнiсть та перелiк
споруд, що проектуються у
складi комплексу

lб

Вимоги щодо попереднiх
погоджень проектних
рiшень
17 Вимоги щодо розроблення
роздiлу "Оцiнка впливiв
на навколишне
середовище"
l8 Вимоги щодо процедури
"Оцiнки впливу на
довкiлля"

Видiлити в проектi два пускових комплекси на дiлянцi рiчки
Либiдь (ПКl06+36 - ПКl l7+00) та дiлянцi (ПК117+00 ПК125+87). Довжина дiлянок буде уточнена при проектуваннi
Клас (наслiдкiв) вiдповiдальностi - СС2-2;
Строк експлуатацii - 50 poKiB
Проектом в комплексi спорул передбачити:
15.1. Берегоукрiплення русла р. Либiль на дiлянцi довжиною
1950 м з ПК106+36 до ПК125+87 (уточнюеться при
проектуваннi);
15.2. Берегоукрiплення русла обладнати сходами та пандусами
для експлуатацii русла, забезпечення вiльного доступу до води
вiдпочиваючих та маломобiльних груп населення;
15.3. Параметри конструкцiй берегоукрiплення визначити з
врахуванням гiдравлiчних розрахункiв та типу
берегоукрiплення;
15.4. Виконати реконструкчiю оголовкiв дощових колекторiв в
ув'язуваннi з конструкцiею берегоукрiплення;
15.5. В BepxiB'i вiдкритого русла запроектувати приймальний
оголовок для прийому струмка без назви (ПКl25+87), виконати
розчищення та берегоукрiплення струмка на довiкинi бiля 250
м, органiзувати його впадiння в р. Либiдь через бiоплато з
використанням вищоi водноi рослинностi.
15.6. В конструкцii берегоукрiплення перелбачити оголовки
для колекторiв вiд майбутнiх очисних споруд доulових cToKiB
opicHToBHo на ПК124+gg (уточнюсться при проектуваннi);
1 5.7.Запроектувати пiшохiднi мiстки лля органiзачii
велосипедноi дорiжки вздовж русла по правому берегу;
15.8.Запроектувати два пiшохiднi мiстки з можливiстю проiзду
малого комунального транспорту для експлуатачiТ
берегоукрiплення;
15.9. Виконати реконструкчiю берегоукрiплення р. Вершинка
на довжинi бiля 30м при впадiннi в р.Либiдь;
l5.10. Запроектувати експлуатачiйну дорогу вздовж русла по
лiвому берегу з розмiченням для використання пiд велосипедну
лорiжку та тротуари;
15,1l. За необхiднiстю конструктивнi рiшення
берегоукрiплення ув'язати з перетином колекторiв (лва
перетини). Реконструкчiя перетинiв колекторами русла р,
Либiдь виконуеться окремим проектом,
Щовжина експлуатацiйноi дороги, велосипедноТ дорirкки,
кiлькiсть MicTKiB уточнюються при проектуваннi за
з Замовником.
На стадiТ виконання планувальних i прийнятих основних
конструктивних рiшень до оформлення проекту план погодити
з Замовником
Роздiл "Оцiнка впливiв на навколишнс середовище " (ОВНС)
розроблений в Технiко-економiчному обrрунтуваннi згiдно до
вимог ДБН А.2,2.- 1 -2003.
Згiдно чинного законодавства

2

19 Особливi умови
проектування

20 Вихiднi данi, що надаються

Замовником до початку
проектування.

Проектом передбачити:
l9.1. Реконструкuiю комплексу гiдротехнiчних споруд в
стислих умовах та при високих рiвнях rрунтових вод;
l 9.2. Запроектувати виконання булiвельних робiт окремими
дiлянками довжиною не бiльше 50м;
l9,3. У зведеному кошторисному розрахунку передбачити
кошти на утримання Служби замовника та здiйснення
авторського нагляду.
l9.4. Проектно-кошторисну документацiю видати Замовнику в
обсязi згiдно ДБН А.2.2-3-20|4 на паперовому (у 4-х
примiрниках) та електронному носiях.
19.5. Перелбачити кошти на покриття додаткових витрат,
пов'язаних з iнфляцiйними процесами та рисками, кошти на
формування страхового фонду документацii, додатковi витрати
при виконаннi булiвельних робiт у зимовий та лiтнiй перiоли.
l9.6. Погодження проекту виконуе генеральний
проектувальник за рахунок глави 10 зведеного кошторисного
розрахунку BapTocTi булiвничтва, BapTicTb робiт за
погодженням проектних рiшень оплачус Замовник.
20.1. Перелiк водоскидних колекторiв на дiлянцi проектування,
що експлуатуються КП кКиIвавтодор) та Тх параметри
(розмiри, витрати).
20.2. Технiчнi умови на облаштування оголовкiв колекторiв
дощових cToKiB;
20.3. Технiчнi умови на виконання берегоукрiплення в зонi
колекторiв господарсько-побутових cToKiB.
20.4. Надiлянцi проектування врегулювання питання
Замовником щодо винесення незаконних булiвель та споруд за
межi прибережних захисних смуг та охоронних зон
гiдротехнiчних споруд.

Погоджено:
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ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проектнi i вишукувальнi роботи
"Реконструкцiя гiдротехнiчних споруд з вiдновленням екологiчноrо та санiтарно-гiгiенiчного
стану р. Либiдь в м. Киевi" 1-а черга довжиною 1950 м.
(найменування об'екmа буOiвнчцmва)

ТоВ (РlАлЬто

Найменування проектноI та вишукувальноТ органiзацiТ:

Ёý

Перелiк
виконуваних робiт,
стадiя проекгування

коштори-

3

4

2

1

Проект

1

Найменування об'екта
будiвництва або виду
робiт

2

Робоча
документацiя

lнженерно-геологiчнi
вишукування
"Реконструкцiя
гiдротехнiчних споруд
з вiдновленням
екологiчного та
сан iтарно-гiгiенiчного
стану р.Либiдь в м.
Киевi" 1-а черга
довжиною 1950 м
"Реконструкцiя
гiдротехнiчних споруд
з вiдновленням
екологiчного та
сан iтарно-гiгiон

iч

Повна BapTicTb робiт, тис,грн,

N9 N9

ciB

вишукувальних

проектних

5

6

7

з37,05075

337,05075

1

всього

2

662,в1530

662,в1530

3

1266,59771

1266,59771

1929,41301

2266,46376

ного

стану р.Либiдь в м.
Киевi" 1-а черга

довжиною 1950 м

Разом по зведеному коlлторису

пдв ( 20,00

337,05075

29275

%)

Всього тис.

2719,75651

Всього за зведеним кошторисом
Два мiльйонч )Bicmi uliсmOесяm шiсmь mчсяч чоmuрuсmа шiсmdесяm mрч ерн.76 коп.
плюс ПflВ 20,00% - Чоmuрuсmа п'яmOесяm mрч mчсячiOвiсmiOев'яносmо dвi ерн.75 коп.
Всього Два мiльйонч сiмсоm 0ев'яmнаOцяmь mчсяч сiмсоm п'яmOесяm ulicmb ерн.51 коп.
KepiBH ик проекгноТ органiзацiТ

М.М. Яровий
(прiзвчще)

(пiOпuс)

Головний iнженер проекry

А. Головiна
КРа

&Ф.м

(прiзвчще)

о.А. Антонюк

1В р
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1

Назва об'екту i вил проектних
або вишукувальних робiт

кРеконструкцiя гiлротехнiч них спорул, з вiдновленням екологiч ного та
санiтарно-гiгiснiчного стану р. Либiдь в м. Киевi> l-a черга довжиною l950
м, Iнженерно-геологiчнi вишукування

Замовник

КП

Алреса земельноТ дiлянки

м. КиТв, Солом'янський р-н

Назва проектноТ органiзачiТ

тов "рIАльто"

Ns
п,ч

<Плесо>

Назва та характеристика робiт

Обгрунтування

Розрахунок BapTocTi

2

3

4

l

BapTicTb в
грн.
А

Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства (Москва, 19В2)
1 4,13.3. Ударно-канатное бурение
12-зз5.1,5.зl,о5.1,о8 202210,02

табл,186
ДСТУ
п, N9

2

,10

ДСТУ Б |,1 .1-7:2013 Таблица

Кав х (1,08)
Ка х (31,05)

Отбор монолитов грунтов для лабораторных исследований
из буровых скважин, горных выработок и котлованов

п. N9

7

ДСТУ Б

Д.1 .1-7,.2013

Таблица

А=14-10

Ж.2

ДСТУ Б ,Щ.1.1-7:2013 Таблица Ж.1,

Кав х

Ж.3

Ка х

ДСТУ

п. N9

5

4

Ж.2
Ж,3

п.2

В

=

4,8-75

Кв х (29,7)

Ж.3

Комплексные исследования и отдельные определения
глинистых грунтов

4

п.7

Д.1 .1-7:2013

В

Ж,2
Ж.З

Таблица Ж.1,

ДСТУ Б fl.1.1-7:2013 Таблица

= 37-'t 0

Кав х

(,1

,08)

Кав х

(,1

,21)

4

п.13

В

=

29-10

Кав х

(,l

KaBx(1,2,1)

ДСТУ Б,Щ.1.,1-7:2013 Таблица

Кв х (29,7)

Ж.3

ые исследов ания и отдел
песчаных грунтов
Ком плексн
табл. 296

4

4,87529,7,1,08,1

,21

13972,31

75 шт

п.'l0

ДСТУ Б fl.1

,1

-7:20'1 З

ьн

ые испытан ия
В

Таблица Ж.1

,

Ж.2

з7.1о.29,7.1,о8.1,21

14360,43

10 шт

=

0,9"55

Кав х (1,08)
Кав х

29t1 0,29,7,1 ,08-1 ,21

,10

11255,47

шт

,08)

ДСТУБfl.1.1-7:2013ТаблицаЖ.l,Ж,2

п. N9

75 шт

Кв х (29,7)

Комплексные исследования и отдельные определения
глинистых грунтов
табл. 295

7

8732,69

Кв х (29,7)

KaBx(1,2,1)

п. N9

,21

Кав х (1,2,1)

ДСТУ Б Д.'|,,1-7:2013 Таблица

ДСТУ Б

3,7529,7-1 ,08,1

Кав х (1,08)

табл, 295

6

,08)

ДСТУБfl.1.1-7:2013ТаблицаЖ.l,Ж.2

п. N9

10 шт

(31 ,05)

Комплексные исследования и отдельные определения
глинистых грунтов
табл. 295

7042,14

Кав х (1,08)

ДСТУ Б |,1 ,1-7:2013 Таблица Ж.1,

4

(,1

В=3-75

Б Д. 1 ,,1-7:20'1 3 Таблица

14.1о.1,5.зl,о5.,1,ов

Ка х (1,5)

Комплексные исследования и отдельные определения
глинистых грунтов

табл.295п.1
п. N9 4

335 м

Ка х (1,5)

Ж.3

табл.246

3

А=12-335

Ж,2

Б Р,,1 ,1-7:2О13 Таблица Ж,1,

(1 ,21 )

о,9-55,29,7,1,о8,1,21
55 шт

1

921

,1

9

8

ДСТУ Б

Д.1 .1-7:2013

Таблица

Кв х (29,7)

Комплексные исследования и отдельные испытания
песчаных грунтов

табл.296п.11
п. N9 4

9

Ж.3

В=2,6-55

Ж.2
Ж.3

Кав х (1,21)

ДСТУ Б Р,1.1-7:2013 Таблица

Кв х (29,7)

4

Ж,2
Ж.3

Кав х (1,21)
Кв х (29,7)

п.88

14,з29,7,1 ,08,1

Ж.2
Ж.3

Кав х

ДСТУ Б,Q.1.1-7:20,13 Таблица

Кв х (29,7)

(,1

инженерно-геологических

.Щ,,l

.1-7:201 3 Таблица

В=2,5-3З5

гидрогеологического отчетов

б

1

, Ж.2
Ж,3

Кав х

335 м

(1 ,2,1 )

и

(з12848,1ооо,о,15)29,7,1,о8,1,21

Кав х

(,1

(1 ,21 )

,08)

,Щ.1

.1-7:201 3 Таблица Ж.1

ДСТУ Б

,Щ,,1

.1-7:2013 Таблица

Кв х (29,7)

Польовi

209252,16

Камеральнi
Разом

3203в1,37

п. N9 15

111129,21

209252,1 6+1

Податковий кодекс УкраТни
п.10, Пiдроздiл 2, Роздiл ХХ

Всього:
Всього по кошторису

1

337050,75
337050,75

+

,1

1

-

29,21'1

5

20%

67410"t5

(сума

Кошторис склав

,1

чоmчрчсmа чоmuрч mчсячiчоmuрчсmа шiсmOесяm epuBeHb 90 копiаок

Головний iнженер проекгу

18213,37

Ц+ (3'12848-1000'0.15)

ДСТУ Б

Податок на додану BapTicTb

32505,02

Кв х (29,7)

Кав х

розрахунок на ЕОМ

,21

Кав х (1,08)

Ж.2
Ж.3
,

Составление инженерно-геологического

п. Ne

2.5,зз529.71 ,081

и гидрогеологических изысканий

ДСТУ Б !.1 .1-7:201 3 Таблица Ж,1

табл,31

630,1 0

,21)

Камеральнаяобработкаматериалов

ДСТУ

1

Кав х (1,08)

ДСТУ Б fl.1.1-7:20,13 Таблица Ж.1,

Б

,21

3щт

В = 14*3

табл.309
п. N9 б

12

55 ч:т

Комплексные исследования и отдельные определения

п. N9

2988,52

Кав х (1,08)

химического состава грунтов (почв) и воды
табл, 299

11

1,4,5529,7,1 ,081.21

В=1,4-55

ДСТУ Бfl.1.1-7:2013 Таблица Ж,1,
ДСТУ

1

55 шт

Комплексные исследования и отдельные испытания
песчаных грунтов

Б Д,1 .1-7:2013 Таблица

5550,1

Кав х (1,08)

ДСТУ Б Р,1.1-7:2013 Таблица Ж.,t,

табл.296п.13
п. Ne 4

10

2,6,55-29,7,1,08,1,21

al.A
о.А

337050 75
6741 0,1 5

404460,90

Програмнийl коl\,tплекс'АС-4ПИР" версiя l0.18.3.00l

Додаток 4,2 до

/2

!оговору Nр

КОШТОРИС

Форма 2-П

вiд

S7.j/za

20| 8року

NS 2

на проектнi роботи
"Реконструкцiя гiдротехнiчних споруд з вiдновленням екологiчного та санiтарно-гiгiенiчного
стану р. Либiдь в м. Киевi" 1-а черга довжиною 1950 м.
iя "П
сmаdii' проекпування, Budy прое кmнuх або вuutухувальнuх робim)

Найменування проектноt органiзацiI: ТОВ (РlАЛЬТО)

Фо
оtr
Ф

а_Y

Ф+

Харакгеристика об'екта

1

4
(1141,0 + 2355,0
1,0) - 0,52 * 1,15

3

Розчистка русла водойми
,га:до 1,0

розрахvн ковч й показн

(А+Бх)"к1,2-ко

частин, глав, таблиць, пункгiв

2

1

Розрахунок BapTocTi

Назва документу
обiрунтування та NsNs

будiвництва або виду робiт

ч

к

1,(еа)

Розд. 65,табл.1
k=0.52 - стадiя
прое ктува

н

,1

,п.1

ня (загал ьн

i

вказiвки до 3ЦПР) - "Проекг"

. 1 5-При проекгуваннi
водойми з лiнiою регулювання
складного криволiнiйного i

BapTicTb,
грн.

5

*

76631,39

*

1,1 -0,7в57*1,2*
1

,19

- 29,7

k=1

ламаного обрису
застосовуеться коефiцiент

k=1.1-При наявностi в зонi
робiт розцiнюваного
трубоп роводу визначеного
дiаметра понад 5 до 10
одиниць дiючих або
проектованих пiдземних
комунiкацiй до цiн варто
застосовувати коефiцiент
k=0.7857-до обсягiв робiт
k= 1 .2-Кошторисна BapTicTb
проектних робiт на
розширення, реконструкцiю
технiчне переоснащення
пiдприемств,будинкiв i

i

споруд,визначена по даному
методi, збiльшуеться шляхом
застосування коефiцiонта, що
встановлюеться за

узгодженням iз замовником
виходячи з додаткових
трудових витрат i не повинен

перевищувати розмiру 1,2
k=1

.

1

9-MicbKi iнженернi

споруди i комунiкацil (ДСТУ

БД,1.1-7 ,2013 таблиця Ж.1)
k=29.7-ДСТУ БД, 1 .1 -7,,201З
таблиця Ж.3, п.1 (проеrгнi

роботи)
2

Берегоукрiплення русла рiки
на дiлянцi 1950м (з ПК'106+36
до ПК 125+В7), на довжину
100 м висотою до 6,0 м
розрахvн ковчй показн чк
1,(об'екm)

Розд.54,табл.В,п.1
k=0.52 - стадiя

проектування(загальн i
вказiвки до 3ЦПР) - "Проекг"
k=1 .15-Дiлянки cTiHoK з рiзким
криволiнiйним обрисом у
планi оцiнюються на стадiТ
проекг як самостiйнi з
коефiцiентом
k=2,0-BapTicтb п роектуван ня
пасажирських набережних iз

7710,0 * 1,0 * 0,52 *
1,15 - 2,0 * 0,4 * 1,2
1,07 - 29,7

,14065в,в4
*

ниli комплекс "АС-4ПИР" версiя l0. l8.3.00l
2

1

Форма 2-П

4

3

влаштуванням естакад

5

i

пандусiв визначаеться за
цiнами таблицi з коефiцiентом
k=0.4- до обсягiв робiт
k=,1 .2-Кошторисна Bapтicтb
проектних робiт на
розши рення, реконструкцiю i
технiчне переоснащення
пiдп риемств,будинкiв i

споруд,визначена по даному
методi, збiл ьшуоться шляхом

застосування коефiцiента, tцо

встановлюOться за
узгодженням iз замовником
виходячи з додаткових
трудових витрат i не повинен

перевищувати розмiру 1,2
k= 1 07-Рiчкови й транспорт
(ДСТУ БД.1,1 -7,.201 3 таблиця
.

ж1)

k=29.7-ДСТУ Бд. 1 .1 -7,.2013
таблиця Ж.3, п.1 (проектнi
роботи)

J

Берегоукрiплення
вертикального профiл ю, для
проекгування кожних
наступних повних i неповних
1 00м
розрахvн ковu й показнч к
19,(об'окm)

Розд.54,табл,8,п,1

k=0.52 - стадiя
п роектуван ня(загал ьн i
вказiвки до 3ЦПР) - "Проекг"

7710,0 * 19,0

*

0,52

*

1,15-2,0*0,2*0,4*

53450з,5в

1,2* 1,07 " 29,7

1 .'1 5-Дiлянки cTiHoK з рiзким
криволiнiйним обрисом у
планi оцiнюються на стадiТ
проект як самостiйнi з
коефiцiонтом

k=

k=2.0-BapTicTb

п

роектуван ня

пасажирських набережних iз

влаштуванням естакад

i

пандусiв визначаеться за
цiнами таблицi з коефiцiентом
k=0.2-BapTicTb

п

роепування

кожних наступних повних i
неповних 100 м
берегоукрiплення
визначабться додатково з
коефiцiентом

обсягiв робiт
2-Кошторисна BapTicTb
проепних робiт на
k=0.4- до
k=

1

.

розши рення, реконструкцi ю

i

технiчне переоснащення
пiдприемств,будинкiв

i

споруд,визначена по даному
методi,збiльшуоться шляхом
застосування коефiцiента, lло
встановлюеться за
узгодженням iз замовником
виходячи з додаткових
трудових витрат i не повинен
перевищувати розмiру,1,2
k=1,07-Рiчковий транспорт

(ДСТУ БД.1.1

ж1)

-7,.201 3

таблиця

k=29.7-ДСТУ БД.1 ,1-7 .2013
таблиця Ж.З, п.1 (проекгнi
роботи)

4

Пiшохiднi

дороги,тротуари,велосипеднi

Розд. 65,табл.l,п.30
k=0.6 - стадiя

(962,0+318,0-1,95)
*

0,6

*

1,25

*

1,1 "

37365,97

ниl"l комплекс
1

"АС-4ПИР" версiя l0. l8,3.00l
2

дорiх<ки,км: понад 1,0 до 4,0
Розаахvн KoBu й п оказ н u к

1,9500(км)

Форма 2-П

4

3

проектування(загальн i
вказiвки до 3ЦПР) - "Проекг"
k=1 .25-Цiни даноi таблицi
передбачають проектування
для l категорii складностi.,Щля
lll категорiТ - ,1,25
k=1.1-При наявностi в зонi
робiт розцiнюваного
трубопроводу визначеного
дiаметра понад 5 до 10
одиниць дiючих або
проектован их

п

0,81

-1,19-29,7

5

iдземн их

комунiкацiй до цiн варто
застосовувати коефiцiент
k=O.81 -до обсягiв робiт
k=,1, 1 9-MicbKi iнженернi
споруди i комунiкацil (ДСТУ
БД.1.1 -7,.201 3 таблиця Ж. 1 )
k=29,7-ДСТУ БД, 1 .1 -7,.201З
таблиця Ж.3, п.1 (проекгнi
роботи)

Разом,

789159,78

грн

Разом по кошторису,

789159,78

грн,

Коефiцiент змiни BapTocтi проектних робiт(додаток 1)0,В399
yl
Всього по
з
нтом

662в1

Всього,

662815,30

грн

Всього за кошторисом
Шiсmсоm uliсmdесяm )Bi mчсячiвiсiмсоm п'яmнаOцяmь ерн.30 коп.
Головний iнженер проекту

l.A. Головiна
(прiзвчще)

Кошторис склав

*ук

4

о.А. Антонюк
+

4 нА

Програмний комплекс "АС-4ПИР" версiя l0.18.3.00l

Форма 2-П

Додаток 4.3 до,Щоговору Nр

коштоРИс

/'/Z

вlд

ZZ Z

20l8poKy

Ng 3

на проектнi роботи
"Реконструкцiя гiдротехнiчних споруд з вiдновленням екологjчного та санiтарно-гiгiенiчного
стану р. Либiдь в м. Киевi" 1-а черга довжиною 1950 м.
стадiя "Робоча докуtцентацiя"

(найменування об'екmа буOiвнuцmва, спtаOii'проекmування,

Наймен

фо
оц
хо
о=
Ф

ня проектноТ органiзацii: ТОВ кРlАЛЬТО>

Харакгеристика об'екта

будiвництва або виду робiт

Назва документу
обdрунтування та NsNs
частин, глав, таблиць, пунtсiв

2

1
1

Budy пpoeKtttHtx або вtпul,g,ва.пьнtх робiпt)

3

Розчистка русла водойми
площею,га:до 1,0
Розрахvн KoBu й показн ч к
1,(еа)

Розд. 65,табл.1

1

k=1,0 - стадiя

Розрахунок BapTocTi
(А+БХ)-К1;2-КО
4
2355,0 1,0)- 1,0 * 1,15 - 1,1
- 0,7в57 * 1,2 * 1,19 *
(1141,0

,п.1

проектування(загальн i
вказiвки до 3L{ПР) - "Робоча
документацiя"
k=1 . 1 5-При проепуваннi
водойми з лiнiею регулювання
складного криволiнiйного i

+

BapTicTb,
грн.

5

147збв,06

29,7

ламаного обрису
застосовуеться коефiцiент

k=1.1-При наявностi в зонi
робiт розцiнюваного
трубопроводу визначеного
дiаметра понад 5 до 10
одиниць дiючих або
проектованих пiдземн их
комунiкацiй до цiн варто
застосовувати коефiцiонт
k=0.7857-до обсягiв робiт
k='1 .2-Кошторисна BapTicTb
проектних робiт на
розширення, реконструкцiю
технiчне переоснац.lення
пiдприемств,будинкiв i

i

споруд,визначена по даному
методi, збiльшуеться шляхом
застосування коефiцiента, що

встановлюOться за
узгодженням iз замовн иком
виходячи з додаткових
трудових витрат i не повинен

перевищувати розмiру 1,2
k=1.

1

9-MicbKi iнженернi

споруди i комунiкацil (ДСТУ
БДJ.1 -7,.201 3 таблиця Ж. 1 )

k=29.7-ДСТУ БД. 1 . 1 -7:201 3
таблиця Ж,3, п.1 (проекгнi
роботи)
2

Берегоукрiплення русла рiки
на дiлянцi 1950м (з ПК106+36
до ПК125+В7) на довжину 100
м висотою до 6,0 м
розрахvн ковч й показн u к
1,(об'екm)

Розд. 54,табл.В,п.1
k=1.0 - стадiя
проектування(загальн

i

вказiвки до 3ЦПР) - "Робоча

документацiя"

.,15-Дiлянки cTiHoK з рiзким
криволiнiйним обрисом у
планi оцiнюються на стадiТ
k=1

проеп як самостiйнi з
коефiцiентом
k=2.0-BapTicтb

п

роекгуван ня

*
7710,0 * 1,0 * 1,0
*
*
1,15 2,0 0,4 1,2
1,07 - 29,7

*

270497,76

Прогр амний комплекс "АС-4ПИР" версiя l0.1 8.з.00l
1

2

Форма 2-П

4

3

5

пасажирських набережних iз

влаштуванням естакад

i

пандусiв визначаеться за
цiнами таблицi з коефiцiентом
k=0.4- до обсягiв робiт
k= 1 .2-Кошторисна BapTicтb
проектних робiт на
розширення, реконструкцiю i
технiчне переоснащення
пiдприомств,будинкiв i

споруд,визначена по даному
методi,збiльшуOться шляхом
застосування коефiцiента, що
встановлюеться за
узгодженням iз замовником
виходячи з додаткових
трудових витрат i не повинен
перевищувати розмiру 1,2
k=1 .07-Рiчковий транспорт
(ДСТУ БД.1 .1 -7,.201 З таблиця

ж1)

k=29.7-ДСТУ

БД.

1 .1

-7,.2013

таблиця Ж.3, п.1 (проекгнi
роботи)
Берегоукрi плення

вертикального профiлю, для
проектування кожних повних i
неповних наступних 100 м
Розрахvн KoBu й показн u к
19,(об'екm)

Розд.54,табл.В,п.1
k=,1.0 - стадiя
п

роектування(загал

ьн

i

вказiвки до 3ЦПР) - "Робоча

документацiя"
k=0.2-BapTicтb п роектуван ня
кожних наступних повних i
неповних 100 м
берегоукрiплення
визначаеться додатково 3
коефiцiентом
k=1 .15-Дiлянки cTiHoK з рiзким
криволiнiйним обрисом у
планi оцiнюються на стадiТ
проекг як самостiйнi з
коефiцiонтом
k=2. 0-BapTicтb п роекгування
пасажирських набережних iз

влаштуванням естакад

i

пандусiв визначаоться за
цiнами таблицi з коефiцiентом
k=0.4- до обсягiв робiт
k= 1 .2-Кошторисна BapTicTb
проектних робiт на
розширення, реконструкцiю i

технiчне переоснащення
пiдприемств,будинкiв

i

споруд,визначена по даному
методi,збiльшуоться шляхом

застосуван ня коефiцiента, Lцо
встановлюеться за
узгодженням iз замовником
виходячи з додаткових
трудових витрат i не повинен

перевищувати розмiру 1,2
k= 1 .07-Рiчковий транспорт
(ДСТУ БД.1.1 -7,.201 3 таблиця

ж1)

k=29.7-ДСТУ БД. 1 .1 -7 :2013
таблиця Ж.3, п.1 (проекгнi
роботи)

7710,0 *,19,0 *,1,0 *
0,2* 1,,15 - 2,0 " 0,4
1,2* 1,07 * 29,7

*

1027в91 ,50

ий комплекс "АС-4ПИР" версiя l0. l8.3.00l
2

1

4

Пiшохiднi
дороги,тротуари, велосипеднi
дорiжки,км:понад 1,0 до 4,0

РозрахVн KoBu й показнч к

1,9500(км)

Форма 2-П

4

3

Розд. 65,табл.1 ,п.30
k=,1.0 - стадiя
п роектування(загал ьн i
вказiвки до ЗЦПР) - "Робоча
документацiя"
k=1,25-Цiни даноi таблицi

(962,0 + 31 в,0 - 1,95)
" 1,0 * 1,25 *1 1
0,в1 - 1,,19 29 7

5

62276,62

передбачають проектуван ня
для l категорiТ складностi.!ля

lll категорii -

,1,25

k=1.1-При наявностi в зонi
робiт розцiнюваного
трубоп роводу визначеного
дiаметра понад 5 до 10
одиниць дiючих або
проектованих п iдземн их
комунiкацiй до цiн варто
застосовувати коефiцiонт
k=O.B1 -до обсягiв робiт
k=1. 1 9-MicbKi iнженернi

споруди i комунiкацiТ (ДСТУ

БД.1.1 -7,.201 3 таблиця Ж. 1 )
k=29.7-ДСТУ БД. 1 .1 -7 :201З
таблиця Ж.3, п.1 (проекгнi
роботи)

Разом,

1508033,94

грн.

Разом по кошторису,

Всього по кошторису з коефiцiентом
Всього,

1508033,94

грн.

Коефiцiонт змiни BapTocTi проекгних робiт(додаток

1

)0,В399

1266597,71

грн.

Всього за кошторисом
ОOuн мiльйон )Bicmi LчiсmOесяm шiсmь mчсяч п'яmсоm 0ев'яносmо ciM ерн.71 коп.

Головний iнженер проекту

l.A. Головiна
(прiзвчше)

Кошторис склав

о.А, Антонюк
4rrд1

1266597,7,|

