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--.-7орглну киiвськоi
комtнАльнЕ пIдпри€мство виконАвчого
MIcbKoi рАди (киiвськоi MIcbKoi дЕрrкАвноi АдмIнIстрлцII) по
OXOPOHI, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТЛЦIi ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ
М. КИеВА (ПЛЕСО)) (КП (ПЛЕСО>), в особi в.о. генерального директора Юсипенка

Олега Михайловпча, що дiс на пiдставi Статугу, (ла.,ri - Замовник), з олнiеi сторони, та
Товариство з обмеженою вйповйдльrriстю <КНЯЖНА ЛИБIДЬ}, в особi дирекгора
Божка Вячеслава Андрiйовича, що дiс на пiдставi Статугу, (далi - Виконавець), з iншоТ
сторони, надалi разом - Сторони, уклали даний !оговiр про нижченаведене:

.

I.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Вiдповiдно до рiшення КиiЪськоi MicbKoi рали вiл 21 .l2.20l7 Nл 1042/4049 <Про
Програму економiчного i соцiальною розвитку м. Киева на 2018-2020 роки> та
розпорядження виконавчою органу Киiвськоi MicbKoi радл (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) вiд 05.01.2018 No 8 кПро Програму економiчного i соцiальною розвитку
м. Кисва на 2018-2020 роки> зi змiнами та доповненнями (КПКВ 2818311 КЕКВ 3210)
Виконавець зобов'язусться виконати роботи по об'скту <Рекопструкuiя гiдротехнiчних
споруд з вiдновленням екологiчцого та санiтарно-гiгiснiчного стану р. Либiдь в
м. КисвЬ> на дiлянцi довжиною б70 м вiд Автовоrсзального шляхопроводу у
ГолосiiЪському рдйонi м. Кисва вверх по течii нд вiдстанi 135 м, зазначенi в договiрнiй
цiнi (Додаток Nч 1), в повному обсязi, належноi 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 - Реконструкцiя, ДК 021:2015:
45454000-4 Реконструкцiя.
|.2. Склад та обсяг робiт, якi передбаченi проектно-кошторисною док}ментацiею та
п iдлягають виконанню. визначенi локalльними кошторисilми. вiдомiстю pecypciB ло
локilльних кошторисiв та розрахунком загмьновиробничих витрат.
1.3. Обсяг робiт за договором може бути змiнено в залежностi вiд реаJ,Iьного
фiнансування видаткiв Замовника на виконalння даних заходiв.
l

.l

II. ЯКIСТЬ РОБIТ
Виконавець повинен виконати передбаченi цим.Щоговором роботи, якiсть яких
вiдповiдас умовам цього .Щоювору.
2-2- Виконавець гаранryс якiсть робiт. що надаються. вiдповiдно до дiюttrlх
стандартiв. державних будiвельних норм i пiдгверлжус якiсть використаних матерiалiв
вiдповiдпими сертифiкагами. якi заресстрованi та дозволенi до використ:лнюl в YKpaiHi.
2,З. Замовник мас прilво безперешкодною доступу до перевiрки якостi робiт, що
викон},ються Виконавцем.
Z.4. У випадках виконання робiт невiдповiдноi якостi, Виконавець здiйснюс якiсне
виконання робiт за свiй рахунок в 15_ти денний TepMiH з дати пiдписаrня Сторонами
двосторонньою акту.

2.1.

ПI. ЦIНАДОГОВОРУ
Цiна цього .Щоговору € твердою та становить 11 495 025,85 грн. (одинадцять
мiльйонiв чотириста дев'яносто п'ять тисяч двадцять п'ять гривень 85 копЙок), тому
у
чпслi ПДВ 20о/о - | 915 8з7,64 гря. (один мiльйон дев'ятсот п'ятпадцять тпсяч BiciMcoT
тридцять ciM гривень 64 копiйки), згiдно договiрноi цiни, яка с невiд'смним
додатком до

3.1.

.Щоговору.

Загальна BapTicTb робiт по цьому .Щоювору, яку належить виконати
у 2018 poui,
стаItовить 9 l24 568,00 грн. (лев'ять мiльйонiв сто
двадцять чотири тисячi п'ятсот шiстдесят
BiciM гривень 00 копiйок), у тому числi пдв 2о% l 520 761,33
грн. (олин

-

мiльйон п'ятсот

двадцять тисяч ciмcoT шiстдесят одна гривня 33 копiйки),
BapTicTb робi1 яка буде виконана у 2019-2020 роках, складае 2З70 457,85 грЕ. (два
мiльйони триста сiмдесят тисяч чотириста п'ятдесят ciм гривень 85 копiйок), у тому числi
ПДВ 20% З95 076,З1 грн. (триста дев'яносто п'ять тисяч сiмдесят шiсть гривень
31 копiйка), за наявностi вiдповiдного бюджетною фiнансування.
Сторони домовилися, lцо цiна доювору може бlти змiнена за вза€мною згодою
CTopiH виключно у випадках, передбачених Постановою Кабiнету MiHicTpiB вiд 0l серпня
2005 р. Nя 668 <Про затвердження Загальних },мов укладання та виконання доюворiв пiдрялу
в капiтальному булiвничтвi> (iз змiнами та доповненнями), а саме:
виникнення обставин непереборноi сили;
внесення змiн до проекгноi доryuентацiii;
потреби в ycyHeHHi недолiкiв робiц що виникпи внаслiдок невiдповiдностi
встановленим вимогilltl проекгнот док}тиентацii. забезпечення якою покладено на

-

З.2,

.
.
о

зal},tовника;

о уповiльнення темпiв

або зупинення виконання робiт за рiшенням зtllt{овника або з
викликало
йою вини. якщо це
додатковi витрати пiдрядника;
. змiни законода}вства з питань оподаткувzlння, якщо це вплива€ на BapTicTb робiт;
в iнших випадках, передбачених I_{ивiльним i Господарським Кодексами Украiни.

Iv.ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ОПЛЛТИ
4.1. Оплата BapTocTi виконаних Робiт здiйснюеться за факги,пrо виконаний
Виконавцем i прийнятий Замовником обсяг Робiт протяюм 10 (десяти) банкiвських днiв з
моменту отиманЕя коштiв на розрахунковий pa.ý,Troк вiд головною розпорядника

бюджетпих коштiв.
Розрахунки за фаюично виконанi Виконавцем роботи здiйснюються шляхом ix
оплати Замовяиком на пiдставi аrгу (aKTiB) приймання виконаних булiвельних робiт,
оформлених згiдно.ЩСТУ Б Д.1.1-1:2013, за формами },l! КБ-2в та довiдки (.шовiлок) про
BapTicTb виконаних булiвельних робiт та витрати за формою N9 КБ-3 у безютiвковому
порядку на розрахунковий раryиок Виконавця на }а{о&ж вiдстрочки платежу на TepMiH до 10
(лесяти) банкiвських днiв з моменry отримitння коштiв на розрахунковий рахунок вiд
головною розпорядника бюджетних коштiв.
Вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 2З.04.20|4 року J\! 1l7 <Про здiйснення
попередньоi оплати ToBapiB, робiт i послуц що закуповуються за бюджетнi кошти> та ч.1 ст.3
Бюджетною кодексу Украiни Замовник перераховуе Виконавцю аванс у розмiрi ло 30%
BapTocTi рiчною обсяry Робiъ зазначеноii в п.3.1 цього ,Щоmвору, а саме: у 2018 рочi
2'7З'7 З70,40 грн. (два мiльйони ciMcoT тридцять ciM тисяч триста сiмдесят гривень
40 копiйок), у т.ч. ПfiВ 20%
456 228,40 грн. (чотириста п'ятдесят шiсть тисяч двiстi
двадцять BiciM гривень 40 копiйок), на пiдставi рахунку, який надаеться Виконавцем
Замовнику. Виконавець зобов'язусться використати одержаний аванс на придбання i
постачання необхiдних для виконzlння робiт матерiалiв, конструкцiй, виробiв та виконання
робiт на cyпly перераховilною авансу та обов'язково пiдтвердити акгами приймання
виконzlних будiвельних робiт за формами JФ КБ-2в та довiдкою про BapTicTb виконаних
будiвельних робiт та витрати за формою N9 КБ-3 з yciMa пiдтверлжуючими документами до
25 грулня 20l8 року. Пiсля закiнчення даною TepMiHy док)а,tентально непiдтвердженi та
яевикористанi с},]!{и авансу Виконавець зобов'язаний повернуIи Замовнику.
Розрахунок здiйснюсться в безготiвковiй формi в нацiональнiй грошовiй
одиницi Украiни.
.Щнем злiйснення платежу вважаеться день, в який с}ъ{а, що пiдлягас сплатi,
поступас на розрzrх},нковий рахунок Виконавця.

4.2,

4.3.

-

-

4.4.
4.5.

4.6. У разi затримюr бюджетною фiнансування розрахуяок за викон:lнi роботи
здiйснюеться протягом п'яти банкiвських днiв з дати отримання днiв з моменту отримаЕня
коштiв на розрахунковий рах}.нок вiд юловною розпорядника бюджетних коштiв.
2

ч. порядок виконАння роБtт
Строк виконання робiт з дати пiдписання .Щоювору становить 420 (чотириста
двадцять) к.rлендарних днiв вiдповiдно до графiку виконання робiт, який с невiд'емним

5.1.

додатком ло ,Щоговору-

5.Z. Мiсце виконання робiт: м. Киiв, Голосiiвський район, дiлянка р. Либiль
довжиною 670 м вiд Автовокзального шJIяхопроводу вверх по течii на вiдстанi 135 м.
Технiчнi межi дiлянки розташованi вiд 5,415 кмдо 6,10 км.
5.3. .Щатою виконання робiт е дата пiдписання Замовником акry (акгiв) приймання
виконаних булiвельних робiт.

5.4.

Факг виконання робiт пiдтверджуеться пiдписаним Сторона.ми акгу

(аIсгiв)

приймання виконаних булiвельних робiт.
Акт (акти) приймання виконаних будiвельних робiт складаються Виконавцем
вiдповiдно до проектно-кошторисноi док}ментацii, яка отримала позитивний експертний
висновок ТОВ (БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА> та якi отримми пiдтвердження вiдповiдностi
виконання фiзичних обсягiв виконаних ними робiт. Аю (аюи) приймання виконzlних
будiвельних робiт надаються Замовнику для пiдписання в паперовому виглядi в двох
екземпJuIрах та на електронному Hocii (в програмному комплексi Iх складання - Авк або
iншоi програми).
.Що акry (аюiв) приймання виконаних будiвельних робiт Виконавець надае
Замовнику виконавчу документачiю. яка складена у вiдповiдностi до дiючих нормативних
докрлентiв. У разi ненадання або невiдповiдностi виконавчоi докумеятацii дiючим нормам
Замовник мае право не пiдписрати акт (акти) приймання виконаних будiвельних робiт за
формами ЛЪ КБ-2в та довiдку (ловiдки) про BapTicTb виконаних будiвельних робiт та витрати
за формою ЛЬ КБ-3,
випадках виконашня робiт невiдповiдноi якостi таlабо несвоечасного
виконання робiт, Виконавець здiйснюс якiсне виконання робiт за власний рахунок в 3-х
денний TepMiH з дати отримання вiд Замовника письмового звернення.
Ризик випадковою знищення або пошкодження об'екта булiвництва до його
прийняття Замовником несе Виконавечь. KpiM випадкiв виникнення ризику внаслiдок
обставин, що зtlлежми вiд Замовника.
Сторони зобов'язанi вживати необхiдних заходiв для недопулення випадкового
знищення або пошкодження об'скта будiвництва.
5.10. Виконавець зобов'язаний вжити заходiв для запобiгання знищенню або
пошкодженню об'еюа булiвництва на TepMiH виконаняя робiт.
5.1
Ризик rграт вiд несвосчасною бюджетною фiнансування несе Виконавець.
5.|2. Страхування об'екгу булiвництва або комплексу робiт вiд ризикiв випадкового
знищення або пошкодження здiйснюеться Виконавцем вiдловiдно до законодавства.

5.5.

5.6.

5.7. У

5.8,
5.9.

l.

ЧI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
Замовникзобов'язаний:
6.1.1. СвоечаСно та в повномУ обсязi сплачувати за виконанi роботи;
6.1.2. Приймати виконанi Виконавцем роботи згiдно з аIсгом приймання виконalних
будiвельниХ робiт, за }мови належнОю виконаннЯ таких робiТ Виконавцем протяюм 5 (п'яти)
робочиХ днiв з датИ одержання наз&lною акгу вiд Виконавця або надати в цей же TepMiH
мотивовану вiдмову;
6.I.3. Заявити про виявленi недолiки одразу ж пiсля ix виявлення та пiдписати аю
недолiкiв протяк)м 5 (п'яти) робочих днiв.
6.2- Замовник ма€ прiво:
6.2.1. .Щостроково розiрвати цей .Щоговiр у разi невиконання або нен.lлежного
виконання зобов'язань Виконавцем, повiдомивши про це його мiсячний TepMiH;
у
6.2.2. Контролювати виконання робiт у строк, встановлений цим.Щоювором;
6.2.3, Зменшувати обсяг закупiвлi виконiiнЕя робiт та загмьну BapTicTb цьою
'сторони
.щоювору задежно вiд реальною фiнансування видаткiв, У такому разi
вносять

6.1.

з

вiдповiднi змiни до цього .Щоювору.
6.З. Виконавецьзобов'язаний;
Забезпечити виконання робiт у строки, встановленi цим .Щоювором;
6.3.1
6.3.2. Забезпечити виконання робiц якiсть яких вiдповiдас yMoBalM. уст,lноыIеним
роздiлом II цього .Щоговору;
6.З.З. Забезпечити наявнiсть та поставити на мiсце виконання робiт матерiали,
необхiднi для проведення комплексу робiт, передбачених .Щоювором;
6.3.4. Забезпечувати на мiсцi виконання робi1 визначених в п.1.1 цьою !оювору,
вжиття необхiдних заходiв по технiцi безпеки, пожежноi безпеки i oxopoHi такою мiсця;
6.3.5. Подати Замовниковi на пiдписання акг (аlсги) приймання виконаних
булiвельних робiт;
6.3.6. В разi виявлення Замовником неякiсною виконання робiъ пiдписати акт про
виявленi недолiки (вi.пЕилення вiд завдання), в якому вказусться TepMiH ii виправлення;
6.3.7. Усувrги факги порlшення вимог щодо забезпечення належноi якостi виконання
yicoB цього
робiц вести облiк претензiй, якi пред'являе Замовник у зв'язку з невиконtшням
.Щоювору та виконувати ix у 3-х денний TepMiH.
6.4. Виконавець мас право:
СвоечасНо та в повномУ обсязi отримуВати плаry за виконанi роботи;
6.4.1
6.4.2. На дострокове виконання робiт за письмовим поюдженням Замовника;
6.4.з. У разi невиконання зобов'язань Замовником Виконавець мае право достроково
розiрвати цей .Щоговiр, повiдомивши про це Замовника у мiсячний TepMiH.

.

.

ЧII. ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
або неналежного виконання cBoix зобов'язань 3а ДОЮВОРОМ
Сторони несуть вiдповiдмьнiсть передбачену законzlми та цим .Щоговором.
7.2. У разi невиконання або не сво€часною виконання зобов'язань при викОНаННi
робiт за бюджетнi кошти Виконавець оплачуе Замовнику штрафнi санкцii (неустойка, штраф,
пеня): за порушення cTpoKiB виконання зобов'язання стяryеться пеня у розмiрi 0,1 вiдсотка
BapTocTi обсяry не виконаних робi1 за кожея день прострочення.
7.З. Сплата штрафних санкцiй не звiльняе Сторону вiд виконання прийнятих на
себе зобов'язань за Договором.
7-4- Замовник не несе вiдповiда,тьностi за несвоечасну оплату виконаних робiт,
якщо це спричинено затримкою бюджетного фiнансування.
7.5. Сторони нес}ть повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вкaваних ними у цьому
,Щоюворi реквiзитiв та зобов'язуються своечасно у письмовiй формi повiдомляти iншу
Сторону про ix змiну. а у разi неповiдомлення несуть ризик настання пов'язаних iз цим
несприятливих наслiдкiв.
7.6. Виконавець зобов'язуеться рееструвати податковi накладнi в е.ЩРПН в порядку,
передбаченому чинним законодавством. Виконавець направляе Замовнику заре€стровану
податкову накладну посередництвом прогрt!ми <М.Е. .Щок Елеюронний дочrментообiг>.
Вiдсутнiсть поюдженнJI подmковоi накладноi Замовником до моменту ii'реестрацii в е,ЩРПН
не с пiдставою для не ресстрацii TaKoi податковоi накладноi Виконавцем в термiни,
передбаченi чинним законодавством. Номенклаryра податковоi накладноi повинна
вiдповiдати номенклатурi вiдповiдною акry виконаних робiт.
7.7. Про виявленi фаюи вiдсутностi реестрацii Виконавцем податковоТ накладноi в
едрпн та,/або порушення Виконавцем порядку заловнення податковоi накладноi
Замовник зобов'язаний повiдомити Виконавця для вiдповiдного реаryвання та коригування.
.Що усунення таких порушень Замовник вправi призупинити здiйсненЕя остаточних
розрахункiв за вiдповiдними господарськими операцiями.
7.8. Виконавець несе вiдповiдальнiсть та компенсус Bci понесенi Замовником
збитки/витрати в разi i якщо контролюючими органiiми шJIяхом скJIадання акry перевiрки,
податковою повiдомлення-рiшення, внесеяня коригувань в особовий parxyнoK або в буль-який
iнший спосiб таЬбо рiшенням (постановою) суду:
7
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У разi невиконання
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- будуть зменшенi податковий кредит з ПДВ Замовника, витрати для цiлей податку на
прибуток, що призведе до донарarх}ъання податкових зобов'язань чи зменшення вiд'смного
значення з податку на прибуток або с}ши бюджетного вiдшкодування П.ЩВ; та чи

- булlть HapaxoBaHi штрафнi санкцii за порушення податковою законодавства та\або
сулом буле прийнято рiшення щодо стягнення з Замовника в дохiд держalви ср{и за
взаемовiдносинами з Виконавцем та це буде пов'язаяо, зокрема, але не викJIючно,
з itнуJlювilнням (вiдмiною) державноi ресстрацii Виконавця, внесенням запису щодо
вiдсугностi Виконавця за м iсцезнаходженням, анулюванням свiдоцтва ПДВ Виконавця за
рiшенням податкових органiв, викJIючення Виконавця з ресстру платникiв П.ЩВ, операчiями
Виконавця або контрагентiв Виконавця, якi пiдпадають пiд пiдприсмства з ознакаJt{и
фiкгивностi або пiд класифiкацiю <вигодонабувач>, (транзитер), (податкова яма), тощо, що
зафiксовано в aкTztx перевiрки контроJIюючих органiв або постаяовах (рiшеннях)
суду, встановленням судом або контролюючими органtlNrи недiйсностi (в тому числi
нiкчемностi) юсподарськоi операцii мiж Замовником та Виконавцем, або мiж Виконавцем та
йою контрагентаJ\,lи, ненаJIежною ведення бlхгалтерською (в тому ,rислi складання
первинноi докlментачii) та податковою облiку (включаючи несво€часне, не в повнiй Mipi
та\або ненапежне звiтрання з податкових питань) Виконавцем.
Виконавець зобов'язуеться сплатити ср!у з компенсацii збиткiв/витрат понесених
Замовником розраховану ocTaHHiM, протяюм 7 робочих днiв з дня отримання вiдповiдноi
вимоги.
7.9.

У випадках. якщо акт перевiрки. податкове повiдомлення-рiшення, рiшення сулу
або iнший док}ъrент, який слlтlъав основою д,rя вiдповiдальностi Виконавця за

цим доювором, булуть cKacoBaHi та\або визнанi незаконними (частково або повнiстю),
Замовник зобов'язуеться повернути Виконавцю отриманi вiд ньою вiдповiднi с}ъ{и по
компенсацii збиткiв/витрат. При цьому, якщо з Замовника факгично було стягнуrо в бюджет
донарахованi податки та збори або штрафнi санкцii BapTicTb господарськоi операцii,
стягнlтоi у дохiд держtlви, Замовник здiйснюе повернення компенсацii лише пiсля
фаюичною отримitння з&}начених сyl{ з бюджеry.
7.10. Виконавець бере на себе безумовне та безвiдклищlе зобов'язання провести
повернення (протягом трьох кarлендарних днiв з дня iнформування) коштiв у cyr,li, виявленоi
контроJIюючими органIlми, завищених обсягiв та BapTocTi виконtших робiт та здiйснення
оплати за спожиту електроенергiю та воду в цроцесi виконання будiвельно-монтажних робiт
вiдповiдно до показникiв лiчильникiв та згiдно з чинними тарифами на пiдставi вiдповiдних
aKTiB.

8.1.

ЧПI. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
Сторони звiльняються вiд вiдповiдмьностi за невиконання або неналежне

9.1.

Виконшtецьгарантуе:

виконання зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборЕоii сили, якi
не iснува:lи пiд час укладання ,Щоговору та виникJIи поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа,
стихiйне лихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).
8.2, Сторона, що не може виконрати зобов'язання за цим.Щоговором у наслiдок дii
обставин непереборноi сили. повинна не пiзнiше нiж протяюм 3 (трьох) календарних днiв з
моменry ix виникнення повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
8.3. .Щоказом виникЕення обставин непереборноi сили та строку ix дii с вiдповiднi
ДОК}'I\.{еНТИ, якi видшотьсЯ Торюво-промИсловою палатОю Украiни та iншими док),lиентalми
перелбаченi чинним зaжонодавством.
8.4. У разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжусться бiльше нiж 14
(чотирнадцять) к,цендарних днiв, кожна iз CTopiH в
установленому порядку мас право
розiрвmи цей .Щоговiр. У разi попередньоi оплати Виконавець повертае 5u"oBn"*y по.rи
протяюм 3 (трьох) робочих днiв з дня розiрвання цього flоювору.

IX. ЬРАНТIЙНI ЗОБОВ,ЯЗАННЯ
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9.1.1. Належну якiсть використання матерiалiв, констрlr<чiй, устаткування та систем,
вiдповiднiсть ii лержавним стандартам та технiчним умовам. забезпеченiсть ix вiдповiдним
сертифiкатам та технiчним паспортаN.t та iншим документЕl]\,t. якi пiлтверлжують ii якiсть.
вiдповiдностi
проектно-кошторисною
9.1.2. Якiсть виконання Bcix робiт
правилarми
та
технiчним
та
нормtlJt{и,
докуллентацiею
.Щержавними
}мовам.
9.1.3. Свосчасне усунення недолiкiв, дефекгiв, якi виявленi при прийманнi Робiт i в
перiод гарантiйною TepMiHy експлуатацii Об'екту.
9.2. Гарантiйний TepMiH на виконанi роботи за даним ,Щоювором встановлюсться в
TepMiH згiдно .ЩБН з дати пiдписання останньою Аrсгу виконаних робiт.
9.2.1. Якщо в перiод гарантiйноi експлуатацii Об'екгу виявляються дефекги, якi
перешкоджають нормальноi його експлуатацii i виникли з вини Виконавця, то останнiй
зобов'язаний ii усунути за свiй pax}Troк i в установленi строки. В такому випадку
скJIадаеться аю про недолiки, в якому встановлюеться порядок та строки ix усуъення, який
пiдписусться }.повноваженими представникil}.{и CTopiH.
9.2,2. Гарантiйний TepMiH в такому випадку продовжуеться на строк ус),неЕня таких
недолiкiв.

у

l0,1,

У

з

Х. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'яз}тоться

вирiшрати ix шJuIхом взаемних переговорiв та консультацiй.
l0.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшусться у
судовому порядку.

l0.З. У випадкм, не передбачених цим Доювором, Сторони кер},ються нормtlllи
чинною законодавства Украiни.
xI. строкдIiдоговору
11.1. ffоювiр набувае чинностi з дати йою пiдписання Сторонами та дiс до
З1.12.2020, а в частинi розрахункiв - ло повного виконання Сторонами cBoii зобов'язань.
ЮI. IНШIУМОВИ
12.1. При складаннi доювiрноi цiни пiдрядник здiйснюе розраý.ток кошторисноi
заробiтноi плати (пlнкги l та 2 роздiлу III <Порялку розрахунку розмiру кошторисноi
заробiтноi плати, який врzrховусться при визначеннi BapTocTi будiвництва об'сюiв
(затверджено наказом Мiнрегiону вiд 20.10.2016 Ns281 та зареестровано в Мiн'юстi
11.11.20lб за Ns 1469/29599) одною працiвника в режимi повноi зайнятостi, яку планус
отримрати на об'еюi з урахувalнням положень гarлузевих (мiжгалузевих), територiальних
угод та колекtивних доюворiв.

12.2. Yci правовiдносини, що виЕик.lють

у зв'язку з виконанням ploB цього.Щоговору
i не врегульованi ним, регламент},Iоться нормами чинною в YKpaiHi законодавства.
12.З. t{ей.Щоювiр скJIадеЕо у двох автентичних примiрниках украiнською мовою що
мають одн.lкову юридичну силу, по одному для кожноi iз CTopiH,

12.4. Виконавець повинен не пiзнiше дати укJIадення цього ,Щоювору внести

забезпечення виконаЕня доювору у формi банкiвськоi гарантii.

l2.5.

РозмiР забезпеченнЯ виконаннЯ договорУ складае 57о BaPTOCTi доювору, що
574 75|,29 грн.
12.6. Банкiвська гарантiя за цим,щоговором е безвiдкличною та вiдповiдае вимогам
статей 560-569 Щивiльною кодексу Украiни (лля учасникiв-нерезидентiв
вимогil {
Унiфiкованих правил Мiжнародноi торювельноi пмати дrя гарантii ia п.рrою вимогою
вiд
01.01.1992).
12.7. Замовник не повертае забезпечення виконання договору
у разi порушення
Виконавцем cTpoKiB виконанrrя робiт за договором.
12,8, Замовник повертас забезпеченпя виконання доювору про закупiвлю
пiсля
виконаяня Виконавцем договору.
у разi визнмня судом результат;u'процелур" закупiвлi, або
склада€:

-
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доювору про зaжупiвлю недiйсним та у випадкirх, передбачених статтею 37 3акону Украiни
<Про публiчнi закупiвлi>. а також згiдно з умовalми. з,вначеними у цьому договорi. ,rле не
пiзнiше, нiж протяюм п'яти банкiвськlтх днiв з дня настання зазначених обставин.
12.9. Сторони домовилися щодо можJIивостi оприлюднення iнформацii, наведенiй у
доюворi та док}а{ентах, якi пiдтверджують йою виконання (доювiр, видаткова накладна, акт
виконаЕих робiт, платiжне дорrrення тощо) в порядку, визначеному законодавством.
12.10. Сторонами прийнято до уваги, що розралхунки за виконаннi роботи
здiйснюються у вiдповiдноотi зi статгею 49 Бюджетною кодексу Украiни.

XIII. ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО ДОГОВОРУ
l3.1. Змiни до цього !оювору можlть буги BHeceHi вiдповiдно до норм I {ивiльною

кодексу УкраiЪи та Господарського кодексу УкраIни з )рахувirння особливостей, визначених
Законом Украiни <Про публiчнi закупiвлi>.

ХIЧ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

14.1. Невiд'смною частиною цього.Щоговору с:

Додаток J\! l - договiрна цiна.
Додаток Ns 2 - mафiк виконання робiт.
Додаток Nq З - план фiнансування.

ХЧ. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

ЗАМОВНИК
КП (ПЛЕСО)
Юридична адреса:

ВИКОНЛВЕЦЬ
ТОВ (КНЯЖНА ЛИБIДЬ>)

Юридична адреса:
04119, м. КиiЪ, вул. CiM'i Хохловlтх, буд.
01135, м. КиiЪ, проспекг Перемоги,
Корпус А, офiс
булинок 16
Факгична адреса:
Фактична адреса:
02002, м. КиiЪ, вул. Микiльсько-Слобiдська,
0З06'l, м. КиiЪ, пров. Захiдний,3 (лiт. I{)
(044)
тел./факс
рlр2600З627277900 у ПАТ
Р/р Nэ 35447l64049877 ГУ ДКСУ у м.
<Укрсиббанк>
кол банку ЛЪ
МФО 351005
Кол е,ЩРПОУ Л&
кол е!РПОУ 40818552
IПн Ns
Тел. 068-929-01-02
Свiдоцтво платника П.ЩВ ].lЪ 2000400l 8
Ел, пошта: klubid ukr.net
Платни
прибуток на загальних 1ъ'tовах Платник податку на прибуток на

15,

3

541-18-11

820019
23505151
2з5051526146
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Кисвi

tА

загаJтьних

tге

а

В.о9;

Е

Ди

,1

ц

s

сипенко о. М.
кф 4081

'<Ьа:С

1

Божок В.А.

Додаток N91 до
2 Проrрамний комплекс

АВК

_

доrоворуМ 63

-l_

5 (3.3.2) укр.

вiд

//. y'r'

zotр

630-цц.цц

3амовник коМУнАJIЬНЕ пlлпРи емство виконАвчого оргАну ки
i Mlcbкoi рАли r киIв с bkoi Mlcbkoi л ЕржАвно[ AIlMlHlcTPAuli)
по ох оро Hl утримАннlс} тА Fкс плуАтА ll li зЕмЕль во лно го Фонлу м. кисвА "плЕсо"
Виконавець

(наэва ореанВацi0
Товарисrво з обмеженою вiдповiдальнiстю "КНЯЖНА лИБlдЬ'
(назва ор2анiзацЛ'

договlрнА цlнА
еколоriчноrо та санiтарно-riгiенiчного стану р. Либiдь в м. KHeBi"
м
вiд
Двтовокзальноrо
щляхопроводу
670
дiлянцi довжиною
у ГолосГЬському районi м. Киева вверх по течГa на
вiдстанi 135 м)., що здiйсню€ться в 2018-2020 роках

на виконання робiт "Реконструкцiя гИротехнiчних споруд з вiдновленням
на

Вид договiрноi цiни: тверда.
Визначена згiдно з ДСТУ Б Д.1.'l-,1-2013

Складена в поточних цiнах станом на
N9

п/п

19 )t(овтня

Обгрунтування

2018

Bapтicтb , тис. грн

у тому числl

Найменування витрат

всього
4
7851,36391

1
1

2
3

Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок

N1

N2
N3
N4
N5

4

Розрахунок Nб

5

Розрахунок N7

6

Розраryнок N8

Прямi витрати,
в тому числi
Заробiтна плата

BapTicтb матерiальних pecypciB
Вартiсrь експлуатацii будiвельних машин i механiзмiв
3агальновиробничi витрати
Витрати на зведення (присгосування) та розбирання тиryльних тимчасових будiвель

1217 ,17046

4920,1?77
1714,06575

будiвельних
робiт
5

7851,36391
1217 ,17046

4920,1277

,l7,14,06575

569,686м

569,68664

8421.05055

8421,05055

i

споруд

в т.ч, зворотнi суми
Кочлги на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на
обсяги робП, що плануються до виконання у зимовий перiод)
Кочли на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт улiтнiй перiод (на обсяrи

робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод)
lншi супуrнi витрати

Разом

lнших

витрат
6

Додаток i[gl до договору
мний компле(с

2

Е

Авк

- 5

з,

2
7
8
9
10
11

12

2

Разом (пп. 1-10)
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