
договIр l,.ъ _Ёf;
на виконання проектнIrх робiт

м. Киiв 2017року

Комlтrальне пiлприемство виконавчого органу КиiЬськоi MicbKoi ради (КиЬськоТ
nлicbKoi державноi адмiнiстрацft) по oxopoHi, утриманню та експJryатацi[ земе;rь водноп)

фонлу м. Киева <<fIлесо>> (КП <<IIлесо>>), в особi в. о. Геперального директора Юсипенка Олега
Михайповича, що дiе на пiдставi Стаryry, (далri - Замовrшк), з однiсi сюроIщ та Товариство з

обмеженою вiдповiда;rьнiстю (<РIАЛЬТО>, в особi директора Яровою Миколи
Миколайовича, що де на пйставi Стацлry, (дшi - BrдoHaBer1ь), з irшrоi сторони, надалi разом -
Стороrи, укJIали даrпдi .Щоговiр про нюкченаведене:

1. Предмет Щоговору
1.1. В порядху та на yмoB{lx, визначенIа( rщм.Щоговором, вiдповiдrо до рiшеrня Киiвськоi

MicbKoi рали вiл |2.12.20\6 N9 55Зil557 <Про Про"раrу економiчного i соцiапьного розвитку
м. Киева на 2017 piK> та розпорядження виконzlвчого оргш{у Киrвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi держазноi a.щriHicTpaldT) вiд 06.01.2017 Ns З <Про Програму економiчного i соцiапьного

розвигку м. Киева на 2017 рiю> зi зйнами та доповненнямц Замовrпп< дорrrае, а ВrдсонавеlФ
прIйлае на себе зобов'язаrшtя виконати проектно-вlшlуцдвальнi роботи по об'скry
<<Реконструкцiя гiдротехпiчних спор}д з вiдновlrеппям екологiчпого та санiтарногiгiснiчною
стану р. ЛибЬ в м. КиевЬ>. Одна стадiя проектуваIfirя. Стадiя <Технiко-економiчне
обryунryвшrrrя) (ТЕО).

Коди предмету закупiвпi - ДСТУ Б.Щ.1.1-1:2013 - Проеlспri роботи, ЩК 021:2015 -
71320000-7 - ПонIуги з iнrкенерного проеIffування.

1.2. Роботи виконуютьоя в порядку та на умоваь визначеню( Законом Украirпа <Про
apxiTeIcrypHy дiяльнiсть>>, .Щ,ержавrппчrи булiвельними HopMaMI4 прilвипiми та розtцнкtlми на
проектно-вшшуryва.гlьнi роботщ вIдdдш{ми дшilдlrl4 наданими Замовrппсом.

1.3. .Щоювором передбачено виконання проектню( робiт згйно з Завдаrrrям на
проекrуваrfiIя (,Щолаток 4).

1.4. Перелiк проектних робiц строки виконанtп ocнoBнln( етапiв робiт по .Щоювору
визначаються Календарним ппаном - (Додатком 2), яклй с його невй'емною частиною.

2. Строки виконаrпrя робiт
2.1, TepMiH виконzlння Робiт становlтгь 330 к{rлендарню( дriв з дати пiддп.лсання lрого

.щоговору у вiдповi.шlостi до Кшtеrцарного плану (додаток 2) та надшпоt Зачrовrпком вlаii,lцпоl
данIо(, необхiдtlоt дlIя виконання робiт.

2.2, ,ЩаТОЮ пОчатrу робiт вважасться деш пiдrurсаrшя !оговору та надirш{я 3амовнlдсом
вихiднID( данI,D(, необхi.щпоi дJIя виконilння робiт. ,Щаюю завершення виконання Робiъ або ix
окремогО етаrц/, ввФкаетьсЯ дата пiдrиСання СmрОнами Акгу злачi-гrрlйлання виконtlнIд( робiт.

2.З. У вИПадку Затримки надiлння Замовrппtом вIлdдIilD( даIilоq необхiдlлоi дIIя виконання
Робiц дата початху та зшсirrчеrтrrя робiт автоматиIIно переноситься на строк вiдIовiдноi затримки.

2.4. Строки виконЕlн}UI робiт можуть бути змiненi (з оформленням додатковоi угодл) у разi:
- внесення змiну завдання на проектування;
- потрби у додатковrа< обсягах Робiц якi не буша BpaxoBaHi проекгною доце.rентатiею;- необхiдlостi усуIrення недолiкiв робiц що виникJIи в наслiдок невiдlовiдlостi

встановленим вимогаlи гтроектноi докумеrrrшдii;
- в зzшежностi вiд обсягiв реа;Iьного фiнаrrryваrшя;
- виникнення irпrпок обставшr, що можуIь впJIиIIути м строки виконaцtюI робiт.2,5, У випад(у затримки фiнансувштlrя, стоки виконzlння робiт можlпь змirповатись, запогодженням cTopiH.

3. BapTicTb робiт та порядок розраryпку
З, l , L(iHa .Щоговору е твердою та визначаеться згiднЪ ,i з"Ёд.й- кошторисом на проекгно-вI,IшукуваЛьнi роботЦ що е додаПФм дО tрогО.Щоговору (в подальшому - <<.Щодаток З>), i становtтгь2 99l 493,03 грн, (!ва мiлъйоrпt дев'ятсот дев'яноЪr, од"" тпсяча чотир,nста дев'яносто тригривнi 03 копiйки), в тому чиqгri rцв 20% - 498 582,17.f,п. 1Чоrириста девrяпосто BiciM тисячп'ятсот вiсiмдесят двi грпвпi 17 копйок).
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Загаrrьна BapTicTb робiт по IФoMy .Щоговору, яку нzшежить виконати у 20l7-My рОчi,
становить 1 040 000100 грн. (Один мiльйон сорок тисяч гривепь 00 копiйок), у тому числi
ПДВ 20% - 173 333J3 грн. (Сто сiмдесят трш тисячi триста тридцятъ три гривнi 33 копЙки).

BapTicTb робiт, яка буде виконilна у 2018 роцi, складае 1 95l 49З,03 грн. (Одшr мЬйон
дев'ятсот п'ятдесят одна тисяtIа чотириста дев'яносто три грlвнi 03 копiifuси), у тому числi П{В
20% - 325 248,84 грн. (Триста двад{ять п'ять тисяч двiстi сорок BiciM грlвеrъ 84 копifuи), за
наявностi вiдповiдного бюджетного фiнансуваrшя.

З.2. Сmроrпr домовиJIися, що цiна договору MorKe бути зйнена за взасмною згодою CTopiH

у вшIа,щах. передбачешо< Постановою Кабiнеry MiHicTpiB вiд 01 сергпrя 2005 р. Nч бб8 <Про
затвердження Загальrпоr умов укладшftIя та виконil{ня договорiв пiдряду в каrгiта.rьному
будiвrппдгвi> (iз змiнами та доповнеr+rями), а саме:

. виникнеrгня обставин непереборноr сшrи;

. внесення змiн до гrроектноi докуrиеrrгачii;

. потрби в уryнеrшi недолirdв робiц що виникJIи внаслйок невiдповiдшrостi
встalновленим вимога}I проектноi лоrqлмеrrгшдii, забезпечення якою покJIадено на
замовника;

о уповiльнення темпiв або зугпшrеr*rя виконання робiт за рiшеrпrям зЕlмовника або з йою
вI.Iшъ якщо це викJIик{lпо додажовi в}rтрати пiдряднrлtа;

о змlни законодавства з IIитtlнь оподаткуванюL якщо це вIIливае на BapTicTb робiт;
о iсютного зростання (у розмiрi |0o/o та бЬше) пiсля укладення договору пiдряду uiH

на pecypcl4 якi забезпечус пiдрядrлк, а також fiосJryц що надаються йому тротiми
особами;

о в irшrrо< випадкЕtх, перодбачеrшоr Щивirьrrrгм i Господарськпл Кодексами Украi'rи.
3.3. Розраrylrrси за вrдсоншri Вrжонавцем проектнi роботи здiйсrпоються IIIJIяхом ix опlrати

Замовнrдсом з plp З5442103049877 в ГУ !КСУ у м. Киевi, КТКВ 5016З10, КЕКВ З210 на пйстазi
пiдписаrпж aKTiB здачi-гrрлйrлаrтrrя проектнID( робiт по Mipi гоювностi oKpeMra< етагriв (розлiлiв)
робiт у безготiвковому порядý/ на розрацrlilФвш? роryнок Вrд<онавця на уъ,IовФ( вiдстрочки
ппатежу на TepMiH до 10 (десяти) баrлсiвськrас днiв з момеЕry отримання коштiв на розраryrп<овлй
раryнок вiд головного розпорядilц(а бюджетнrос коштЬ.

З.4.Попередня оплата виконання робiт (аванс) цiм договором не передбачена.
3.5. Розраrсунок здiйсr+оеться в безготiвковiй формi в нацiона_пьнiй грошовiй одшл.rцi

Украi'ни.
3.6. !нем здiйснеlлlя ппатеr(у вва)каеться день, в який сум4 що пiдпяга€ сгшатi, поступас

На розрDý/Iil(овиЙ ршqднок Вrдсоназrц.
З,7, РОЗмiРи BapTocTi виконаншI oKpeMIa( етапiв (роздiлiв) робiт зzlзначilються в

Калlеrщарному гшанi (Додаюк 2)
З.8. РОЗРа4лrп<и та IIпатежi за BrжoHaHi гrроектi роботи здiйсlпоеться За_мовrппсом за

РеЗуJIьтатами виконtlння окремю( gтшriв у вiдIовiдrостi з кirпеrцарним графiком та пiдш.Iсаного
сюронами Акry вш<онанlок робiт:

о огшата за BrлtoHarri роботи передбачена за етаrти:
О IrОrСеНеРнО-геологiчнi, irоr<енерно-геодезшIнi, irоrrенерно-гiд{рологiчнi виIIц/кувilння

ТеРrЮРii В пОвному обсязi BapTocTi робiт у межах дiлянки проектувilння;
о Пiсля виконання проектно-кошюрисноi докумеrrгацii стадii <<TEOI>, отримашrrl

позитивного експертного звiry та передачi Замовrпл{у в обсяry згiдно дБн д.2.2-з-
2014 на пzшеровому (у 4-* гtримiргпшtа<) та електроrfirому Hocii - остаючrлдi
розра}qунок за BrдcoHarri проектно-випrуlсувапьнi роботи стадii кТЕо>.

3.9, Розра:,qдrп<и за вrдсонаrri роботи буryть здiйсгповатися на пiдставi cTaTTi 49 БюджетногО
кодексу Украiни. У разi затримки бюджсгного фiнанryвання розра}унок за виконанi роботиздiйснюеться протягом l0 баrпdвськrаr днiв з дати o"pr^nar* Замовrлаком коштiв на свiй
реестршдiйнlй ршqднок.

3,10, Зобов'язаFftlя за,Щоговором виtlикають у Замовника у разi наявностi та в межах
вiдrовiдшо< бюджетrпж асигнувань.

3,11, КорlГувzlнюI договiрно[ чirrrr офорМlпоетьсЯ цUIяхом ш,щис{lн}я додатковID( угод доrFого !оювору.

4,1,Передач"i#"',Щ,Хfr:Ж,:'J#;ffi ЖЖ;"Ъ*Н*результатiвцроектнI4(
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робiт або oKpeMI-D( ii частиrц роздiлiв та eTmriB здiйсrшоеться згiдно з накJIадцими та Аrсгами здачi-
прlйtrанrrя проектнIа( робiт.

4.2. ПрIйлашrя i оrцrшса гrроекгноi доrqrментацii здiйсtпоеться згi,щlо з вимогчt}lи
затвердкеного Завданrrя на проектуваннц а також дючю( норм, правЕlr, чинного зzlконодавства
YKpairur та I.ього,Щоговору.

4.3. Замовник, цри HаrBHocTi фiнансування, цротягом 10 (десяти) робочюс .щliв вiд .щrя
одержirння виконанIо( та нмежним чином оформлеrпоr результатiв проектнID( робiц або окремю< ix
частиtц роздiлiв та 9гапiв, зобов'язаrпп? передати Вrдсонавrцо пiдlисаrпшi Замовrrrдсом Акт здачi-
прlйлання проектнID( робiт або мотивоваtIу вiдr,rову вiд rrриймашrя випIезазначенID( пpoeKTHI,D(

робiт.
4.4. У вIffIадry мотивованоi вiдtлови Замовrпш<а в прrй,rштнi проектню( робiт СтороIйlми

скпадаеться та пiдгисуеться.щосюроrrrriй Аrсг з перелiком необхiдпок доробок.
ВrдонавеtФ усувае зqrваJкення Замовгппса та повюрно надае на узгодження Замовrпшсу

розроблеrry ПК,Щ, про що скJIадаеться вiдповiдп{Ii,жт.
4.5. Вiдrлова вiд гrрlйrятгя робiт е мотивованою, якщо вона стосуеться якостi, кiлькостi або

змiсry переданоi Замовrлпсу проектно-кошторисноi доrqумекгацii, що не вi.щrовйае дiючшrц на
тершорii YKpai'rп,l дорж:lвIilп,I будiвельнrаr нормам.

4.6. Пiсля узгоджеш{я Сторонами розробленоi ПКД Вrлсонавеrр, при необхiдrостi,
супроводхсус до держzшноi експертrви розроблену ПКД дJIя отрIеfiшftrя позитивного звiry Ошlаry
обов'язкового платехсу варюстi проведення експертизи та оц)имання позитивного звiry здiйсrпос
Замовrtтк окремо. Зrrяття зауважонь експертноi органiзачii здiйсrпоеться Вrжонавцем разом iз
Замовrппсом. Пiс;rя оц)им:лш{я Замовrппсом ПозIтпвного звiry ВlжонавеIФ н4да€ Замовrппсу

розроблену ПКД в чотирьох екземIIJIярах на пiшеровrаr носiях та в електронному вl.тлядi.
4.7, У випадку достроковою виконаннrI проектню( робiт Замовник мае право достроково

грrйняти та оплатити вrдсонанi роботи.
4.8. Якщо в гrроцесi виконання проектнID( робiт з'ясовуеться немrлrучiсть отримання

негативного резуJьтату або недоцiльнiсть подаJьшого виконilнюI обумовлеrпо< rппчt ,Щоговором
проектнш робiц Вшсонавеrр зобов'язаrпп? негайно зугшпrити ix вlд<онаr+rя та письмово повiдолдrги
про це Замовrпша у 10-ти деrпиЙ TepMiH пiсля прlшпlненюI виконtlння вицIезгаданLD( проектrпо(
робiт. У щому вI,пI4щу Стороrи зобов'язшri у 5-ти деrптшi TepMiH з дати надходження письмового
повЙомлеrпrя Вшонавrц розглянути IIитання про доцЬнiсть i напрями подальшого продовження
викОнання rФоектнID( робiт. У разi гrрлйняття письмового.щосторонньою рiшеrпrя про пршIинеrftrя
подzlJIьшого виконalння проектнш( робiт склцдаеться вiдповiдil{й.щостороrшй Акт з вtвначенням
фактично понесенI,D( витрат Вrлсонавrи, якi пiдлягають компенсацii.

4.9. ПРи викОtйнrd ycix проектIпоr робiт за rц{м !оговором, або ix окремого етапу,
ВШСОНавеrц ЗОбОв'язшппi дотрIеrуватись вимоц що мiстяться в Завдаrrнi на проект}ts:lння та irmrr,оr
вlлiiднlоt даню( ддя проектування, а також ycix ilшrю< нормативних доlсумеrrгiв та Iрого .Щоговору i
ма€ гIраво вiдстуша:ги вiд гrrлк тЬки за письмовою згодою Замовrпд<а.

4.10. Вrл<Онавеrр гтри розробцi проектно-кошторисноi доrсументадii забезпечуе:
вцповIдIrrсть дючим нормативним актам Украi'rпа;
вi.щlовiднiсть проектню( рiшегь BIrdдrиM даним та дозвЬrппи докумеrrгам;
експгцlатаltiйну надiйнiсть та безпечнiсть об'скгу проектуван}ш;
вiдlовiднiсть обсяry та якостi робiт даrrому.Щоговору;
гарzцrгуе якiсть закiнченrок робiт.

5. Права та обов'язкш CTopiH
5. l.Замовrпа< мас граво:
5.1.1, locTpoloBo розiрвати цей .Щоговiр за домовленiстю Сторiц яка оформ;поеться

пiдп{санням Сторонами додатковоi уюди до даного Щоговору.
5.1.2. Поверrryти вiдlовiдIi докумеIfгц зазначенi у rъому !оговорi, Вшсонавщо без

здiйснення оплати в разi ненаrrежноi якостi, кi.rъкостi або зйсry переданоi За*о",*"<у tц)оектно-
кошюрисноi доцrментацii .

5,1,З, Вiд{овитися в односторонньому порядý/> IIUIяхом нiшравпення повiдомлеrпrя провчмоЕу зiц договору та вимагати вi.шrпсодrваrrня збиткй, якщо ВlжонalвеtФ свосчасно не розпочавробоп4 або вrлсоrrуе ix настiльки повiльно, що закiнчеrпrя ik у стоц вrвначеrппi.Щоговором, стаенеможJIивим
5,1,4, ВiДМОВИТИСЯ ВiД !ОГОВОРУ в буд-якlдi час до закiнчеrпrя виконilннrl робiц
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оплативши проектнiй оргаЕiзаI{i i виконану частину робiт.
5.1.5. Iнiцiювати внесення змiн у ,Щоговiр, вимtгати розiрваrтrrя .Щоговору та

вi.щпсодування збrгкЬ за HMBHocTi порушеlъ Виконавцем умов ,Щоговору.
5.1.6. Вшrагати безоrl;lатного вигIрarвлеrпrя недолiкiв, що виникJIи внаслiдок допущенID(

Вшсонавцем порушеIъ або вигrравrтги ix своiми силzlми. У такому разi, збrтгкц завданi За-мовrпшсу,

вiщlкодовуються за раryнок вi,щlовi,щrого знюкення договiрноi цirпr.
5.2. Вrдсонавеrь мае rФаво:
5.2.1. Своечасно та в повному обсязi отрIdчrувати плату за вrдюнанi роботи;
5.2.2. Вулмаг,атI4 перера4rваrшя коштiв за BrжoHaHi роботи пiсля ггриfoiяття необхЙноi

докумеrr:гяrii та пiдписання AKTiB здачi-прIй{ання виконаrппк робiт Замовrдшсом, отримання
Замовнlасом бюджетного прIаначення на фiнансувitння проектнI4( робiт на свiй розраryнковI.й
раryнок;

5.2.З. Вrдrлагати пi.шпrсаrrня AKTiB здачi-прlйланIur виконаrпок робiт Замовнlш<ом. у
поряд(у BLBtIiгreHoMy гtyr{кюм 4.2, даного,Щоговору;

5 .2.4 . На досц)окове виконання робiц п,ередбачеьпок д:rним,Щоговором.
5.3. Замовrпж зобов'язуеться:
5.3,1. Надати повrппi комIтлект вюiйrпо< даню( дJIя проектування.
5.3.2. Приforяти резуJIьтати BиKoH:IHI,D( проектню( робiт шляхом п|щrисаrпя накJIаднID( та

Акгiв здачi-прлйман}ul виконаrпо< робiт у ураryваItrlям п.4.3.,4.4.
5.З.3 Здiйсrппи оплату викончlнI,D( гIроектнIл( робiт вiдповi,щlо до умов договору .

5.4. Вшсонавеrь зобов' язаrшr1:
5.4.1. Забезпеlмти виконtlнFul робiт у вI,вначеному обсязi та у cTpoKI4 встшtовлIенi rцшu

Щоговором;
5.4.2. Щотри}Iуватись вимоц що мiстяться у завдаrшi на гроектуванtul та iшrпж вlа<iддос

даних, наданрD( ддя проектуваrпrя, i мае гр:lво вrдступати вц HIл( JIише за наявною письмовою
згодою з боку Замовlтlшtа.

5.4.З. Погоддувати гоюву проектно-кошторисну доlýментшliю iз Замовrлпсом.
5,4.4. По закiнчеrп*о окремш етапiв фоздiлiв) виконання робiт rrадазати акти приrhrлаrпrя-

передачi виконанIlD( робiт Замовrпшсу.
5.4.5. Вконати проектнi роботи по об'екry згiдно булiвельшоl норм i стаrщартiв в термiц

якrдi встановлюються ,Щоговором, визначаеться датою ix початr<у та закiнчеrшя.
5.4.6. Ресструвати податковi накладнi в €диному pecclpl податковI,D( нllкJlа.щilо( у cTpoKI4

передбаченi чинним законодавством, та направJIяти на електрону адресу Замовrшд<а.
5.4.7. У разi, якщо гrри перевiрцi кокгроlпоючими органа}rи об'ему виконанIо( проектнIо(

робiт буле ви;IвJIено завищенЕI варюстi, протягом 3 днiв, оформlтги акти на зменшення BapTocTi

робiц та повернуги надмiрно сплаченi коIIIти на розрауIil(овий раryнок Замовнrд<а.
5.4.8, Оформ.IuIти доIý/меrпи та договiрнi вiдrосш*r вiдповiдно до вимог BcTalHoBпeHI,D(

дксу

б. Вiдповiдальнiсть CTopiH
6.1. СюРони несуть вiдlовiдалlьнiсть за невиконzlнюI або нена.rrежне вrлсонання своiх

зобов'язаrъ з дalним .Щоговором вiдlовi.щlо до умов !оговору та чинного з€lконодавства YKpair*r.
б.2. Вш<онавеtр несе вi,щIовiдаtьнiсть за порушеннJI cTpoKiB здачi розрбленоi проектно-

КОШЮРИСнОi дОкумеrrrаrтii, яке ст:л.лося з Його виIщ та сплачус на користь Замовrпжа пеню у
розмiрi облiковоi ставки НБУ, яка дiяла У перiод простроченн,I зобов'язаt*tя, вiд варюстi
несвоечасНо виконalнОго обсяry робiт за кожrпдi дош лростроченнrI, апе не бiльше 20О/о (дралцти
вiдсоткЬ) MpTocTi несвоечасно виконаного обсяry робiт.

6.3. BlжoHaBerF не несе вiдповiдапьностi за невиконаrпrя або неналожне вш<онаrшя cBoix
зобов'язшЪ з д:lниМ !оговороМ, якщО воно стzшоСя у зв'язкУ з дйми або бездiяльнiстю Замовrппс4
насшдком якID( стало невиконання Замовrппсом своiх BrracHror зобов'язаrъ за даним .щоговором
перед Вrжонавцем.

6.4, За порушен}я TepMiHiB реестрацii податковID( накJIад{ю( з П,.ЩВ ВиконавеrЕ сIшачус
Замовrлпсу штраф в розмiрi суми П.ЩВ з ураryванIrям irщексу iнфляфi

6,5, Замовrrеrк не несе вi.щlовiдальнiсть за порушеншI cTpoKiB оплати виконанIaц робiц якщовоно стiulОся не з йогО виIщ а пов'язане iз затрrлrлкою перера>ryваrшя бюджетlпоr коштiв на
розра}ryшФвlй рахунок Замовника або
вказанi цiлi та не оформленюI виконавчIо(

6.6. Сгrпата пrграфшок саrпсцiй не з
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у повному обсязi.
6.7. ВиконавеrЕ зобов'язуеться рееструвати податковi накла,щri в СДРПН в порядку,

передбаченому чинним законодавством. ВrдоrmвеrЕ нiшравляе Замовlлдсу зареестовану
подапФву накл4щrу посередIицгвом програми кМ.Е. Док Електроrптий докуrяентообiг>.
Вiдryтнiсть погодження подажовоi накла-щrоi Замовrпшсом до моменту iT реестрачii в С,ЩРПН не с
пiдставою дJIя не реестраrпТ такоi податковоi накла,щrоi Вrжонавцем в термirщ передбаченi чинним
зzlконодalвством. HoMerлcTrarypa податковоi накладноi повинна вiдrrовiдати номеrпс.паryрi
вiдповiдного акту BиKoHtlHI,D( робiт.

6.8. Про вияв.гrенi факти вйсугностi реестрафi Вrлсонавцем податковоi накладноi в еДРПН
таlабо порушеш{я Вrдсонавцем поря.щ(у заповнення податковоi накл4дноi Замовrшд< зобов'язаrпшi
повйомрrш Вrлсонавrц дlя вiдlовiдного реаryваIil{я та коригувirши. .Що усунеr*rя TzlKIo( порушень
Замовrпк вправi призуrп{rпfги здiйснення остаточнI,D( розраrytпсiв за вi,щlовi.щими господарськими
оперilшIми,

6.9. Bra<oHaBerp несе вiдповiда-гьнiсть та компенсуе Bci понесенi Замовlлд<ом
збиткr./вlтграти в разi i якщо коЕгроJIюючими органами пuIяхом смадання ашу перевlркц
податкового повlдоlшлення-рlшення, внесення корIffувiltъ в особовlй рахунок або в буль-який
irшrий спосiб та\або рiшеrпrям (постановою) суду:

- фиуть змеrтшенi податковrй кредит з ПД[В Замовrпrкц витрати дlя цiлей податrry на
прибугок, що прIвведе до донарацrвання податковI,D( зобов'язаrъ чи зменшення вiд'емного
значення з податку на гrрибуток або суми бюдкетного вiдllцбщцаrrня П.ЩВ; та чи

- будуть HapacoBaHi штрафнi сшпсцii за порушсшя подажового з:lконодiшства та\або судом
буде гrрlйrято рiшеr*rя щодо стягнекя з Замовника в дохiд держави суми за взаемовi,щrосинtltчlи з

Вrдсонавцем та це буде пов'язано, зокремц але не викIпочно, з: ануJIювtlнням (вiдмiною)
державноi реестрацii Вrасоrивця, внесенням заш{су щодо вiдсутностi Вlжонавrц за
мiсцезнаходженням, шryлювirнням свiдоrrгва ПДВ Вrжонавrц за рiшенням податковID(
органiв, викпючення Вrжонавrц з реестру rшатникiв П!В, операцiями BratoHaBrщ або
коrrграгенгiв Вшсонавця, якi пйпадають пй пiлприемства з ознакiлми фiктlвностi або пiд
класифiкацЬ <вrтодонабувач), ((TilIBиTep)), ((податкова яма)), ющо, що зафiксов:lно в €ктах
перевiрки коЕгроJIюючrоr оргшriв або постановах (рiшенrrях) суду, встановленням судом або
контроJIюючими органами недiйсностi (в юму числi нiкчемностi) господарськоi операчii мiж
Замовrппсом та Викоrизцем, або йж Вlжонавцем та його кокгрiгентамц неналежного ведення
бУХгаптеРСького (в юму числi скJIадання первlл*lоi лоцgментафi) та податкового облiку
(ВКлпОчаючи несвоечасне, не в повнiй Mipi та\або неналежне звiryваrшя з податковlо< гпtгшъ)
ВIжонавцем.

BrтcoHaBers зобов'язуеться сплатити суму з компенсаттi збиткiв/вlтграт поносенID(
Замовtппсом розр:lховшrу ocTar*TiM, цротягом 7 робочю< днiв з д{rI отршrlанIilI вiдlовiдноi вимоги.

6.10. У випа,щ,аЪ якщо акТ перевiркЦ податкове повiдомлеrшя-рiшеrпя, рiшеrшя сулу або
iшIиЙДОКУItIеНЦ який сrryryвав основоЮ для вi.щlовiдаrьностi Вшсоttазця за щд.r договором, буry"ь
ckacoBaHi та\або визнанi незаконними (частково або повнiстю), Замовrппс зобов'язуеться повернути
вrдrонавrцо отриманi вiд rъого вiдlовiднi q/ми по котчmенсаrfi збигкiв/вкграт. При цьому, якщо з
Замовrпrка факгичнО було стягrrУю в бюджет донарахованi податки та збори або штрафнi саrкцii
BаpTicTb господарськоi операцii, стягнутоi У дохи держalвц Замовrпп< здiйснюс повернення
компенсаl(ii лrдrrе пiсля фактичного оц)имання зазначеIпD( сум з бюлжету.

7. ABTopcbKi права
7.1. Замовrпш набувае yci авюРсьЁ MafuioBi црава на доIgrментаrцю пiсля пiдпrсаrпrя

сторонаlлr Акry здачi-прlйrланrrя проектнId( робiт за rцлu ,щоговором. !о Замовrпшса переходить
викJIючне майнове право на використання розробленоi докумеrrгшдii. НаФrгя Замовrпаrсом
викпючнI,D( майlrовrоt авторськю( прilв на Дощдмеlтгяl(iю, не потребуе оформлеrпrя додатковI,p(
доюворiв, Винагорода ВrжоназrЦ за перед8Iу викIIючнI,D( :lвторськю( майновrас rрав Замовrпшсу
на дохq/ментаrпю входить до загilJъноi BapTocTi робiц зазначеноi у IEoMy !оговорi.

7,2, Згiдно з Законом YKpai'rrr <Про aBTopcbKi права та сумiжнi ,rр*r, HeMafuioBi aBTopcbKi
права на розроблену проектно-кошюрисну доrумеrrгацiю належать Замов.ппсу.

iH даного До.о"ору8' 
Форс-маlкор 

сть за повне чи часткове
cBoix обов'язкiв за иконаннJI буде наслiдком
що виникJIи пiсrrя у
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8.2. ПИ форс-малrорrпдли обставинzlми слй вважати обставr.ппл, що знtжодяться поза
контолем волi CTopiH даного договору i якi роблять виконан}я умов даного .Щоговору
немокпивим. Зокрема" т:кими обставrдrами е cTlodйlri лпса (бурi, щдшонI4 повен| землsтрусц
TaKi погоднi yмoBr4 якi роблять виконання робiт неможJIивим, i та iH.); пожеж| забороrшr експорту
(iмпорry), Bifurц блокада, ваrпотнi обмежегпlя чи iншi з.lходи урядв i 1ряловlас органiв, правовi
змitпr в законах, розпоряддteння державно-а,щriнiстратrвrпо< оргаrтiв, iшпi подiбнi обставrдrr4 цо
роблять неможJIивим виконання даного .Щоговору i яшшr Сюрони не могJIи зшlобiгтлл розумними
способом.

8.3.Якщо буш-яка з TaKI,D( обставr,ш безпосередъо вIIлш{ула на виконаншI зобов'язань у
термiц встановленшi у Щоговорi, ,ЩодатковID( угода>( до нього, m цей терйн переноситься
вiддовiдrо на час дii rцеi обставлшпл.

8.4.Сюронц дrrя якоi створипася немож-lпшiсть виконання, зобов'язана негаfoiо, однirк не
пiзнiше 5 дцriв з момокц/, коли iй стЕшо чи повинно було стати вiдомо цро настztння чи пршIинення
форс-макорrлос обстазшц у гпrсьмовiй формi повiдомrтги irшrу Сторону цро ix настаrtrя чи
пршшftIе}ЕIя. Фаrсгщ вrлшаденi в повйом;rеннях, повrдпri бути пiдтверддеrri довi,щ<ою юрговою
(mргово-гlромисловою) палаmю чи irшrими компетентними органамI4 оргаrriзаrдймц ycTilнoBilJvlи.

8.5. Неповiдомлення чи несвоечасне повiдомлення позбавляе Сюрогпl права посилатися на
буль-яку виIцевказлýi обставr+rу, як на пiдстiлву, що звi.rьняе вiд вi.щовiдалlьностi за невиконання
зобов'язаrпrя.

8.6. Якщо неможгпвiсть виконання зобов'язаrь rто даному .Щоговору внаслiдок дii форс-
м.Dкорнж обстазr+r тривае бiлъше 4 (чот1,1рьох) мiсяцiв, кожна iз CTopiH мае пр:rво вiдмовитися вй
подшIьшого викон{lння зобов'язаrrь по дaшому rЩоговору, скJIасти двосюроr+riй аrсг про викон{lння
частини робiт i провести розрацrнок вi,щrовi.щrо ло роздi.lry 4 даrrого !оговору.

9. Порялок вирiшенпя спорЬ
9. 1. Bci суперечкI4 якi моilýп,ь виник{ути пй час виконання lщого .Щоговору, в першу черry

будrгь вl4irrrуватися IIIJID(oM переговорiв мiж Сюронами. Bci не вlарiшенi IIIJutxoM переговорЬ
СПОРI4 РОзбiжностi або вrлчrогц якi вlдпдсають з даного ,Щоговору або у зв'язr<у з ним, в тому числi
TaKi, що сюqlються Його вrпtонаrrrrя, порушення, црипинення або вrднаrпrя недiйснrшr, пiдJIяг{tють
вирiшеrп*о в судовому порядry згiдно з законодавством Украi'lпл.

10. IHпi JrMoBlл
10.1. I_(ей .Щоговiр сшrаденшi украrнською мовою, У Дох гrршrлiрниках, кожниI; з яккх ма€

одн{lкову юрI4цичну сиJIу.
10.2. Змirшr та доповнення дО д:шогО .ЩоговорУ вносяться Сторонами шJIяхом укlrадешUI

!одатковlас угол якi pilзoм iз Щодатками до lsого ,щоювору е його невiд'емною частиною i MaroTb
юрLrд,{чнУ сиJtу у разi, якщо вони викпаденi у rпrсьмовiй формi та пйrисанi уповноваженими на те
представ никilм и CTopiH.

10.3, Yci положення Iрого .Щоговору обов'язковi дrя ycix гIравонастуIпппdв CTopiH.
10.4. Yci гtравовiлносIдil4 що виникalють у зв'язку з викон€tннrlм р{ов LDого.Щоговору i не

вреryrьованi ним, регJIамеЕц/ються нормап4и чинного закOнодавства Украirпт.
10.5. Bci повiдом:rеrпrя мiж Сторонами здiйсrпоються у rпасьмовiй формi, направJIяються

адресатовi рекомеIцоВанIдчl абО цir*пп,Л JIистом, телегрillчlоЮ, або вручаються пiд розшIску.
10.6. Вшсонавеrр ма€ статус ппатника податкiв на зiгальнIФ( умовах.
l0.7. Замовник мае статус платника податкiв на загаJьних yмoB:lx,
l0.8. Сторош,r зобов'яз5/ються, пiд час виконtlнюI IIього Щоговору, зберiгати

конфiдеrщifuriстЬ вiдноснО д{lнLD! що над:lюТься кожноЮ з HlD( iншiй CTopoHi у Ъ"'"r*у , .ц^п
!оговороМ, не вiдрlвати та не розголОшý.вати iнформацiю, пов'язаfщ ub"*"rl,a Дiоrо"орутрvгiм особам, за ви}Iятком випq.щ,iв, передбачеrпл 

"r*",n законодавством Украrпа.
10,9, Жодна iз Сmрiн не ма€ права передавати cBoi гrрава та обов'язки за rцд.r .Щоговоромтрегiм особам, без rпасьмовоi згоди на це ilшlоf Ст роrп,l.
10,10, У Bcix випа.щiж, що не вра<овапi дu*"*п Щоговором, Сюроrш керуютБся чиннимзшФнодав ством Уr<раiша.
l0,1l, Вкон:шеIФ повинен не пiзкiше дати укJIадення lФого rЩоговору внести забезпечеrпrявикон€lння договору у формi банкiвськоi гаршrгii.
10,12, Розмiр забезпеченIUI виконtlн}и догOвору скJIада€ З о/о (три вiдсотка) BapTocTiдоговору, що скJIадае:89 744,79 rрн.
10,13, Бfuildвська гараrтгi" за ,цдп.Щоговором е безвiдкличною та вi,щlовйае вимогztм статей
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5б0_569 IJ,rвЬного кодексу Украirи (шlя учасrrшсiв-нерезидентiв - вtп,rогам Унiфiкованrж прав}ш
Мiжнаролrrоi торювельноТ па.тrати лля гараrrгii за першою вимоюю вiл 01.01.1992).

10.14. Замовrшш< не повертае забезпечеrтrя виконzlння договору у разi порушеннrI
ВшсонавцеМ cTpoKjB виконання робiт за доювором бЬше, нiж rra 30 калеrцЪЪних днiв.

10. l5. Замовtппс повертас забезпечеrтtш виконання договору гrро заrупiв.гпо пiсля вrлонаrrrя
вlлонавцем договору, у разi визнzlння судом резуrьтатiв .rpou".ryprn закупiвrri, або доювору про
заr<упiвlпо недiйсrпш та у випа,щах, передбаченI,D( стzптею 37 iaKoHy Украiшr кПро пlЙлiчнi
закупiвлi>, а також згiдrо з )rмовiiluц зt}значеними у LEoMy договорi, -J *r" пiзнiше, нiж гlротягом
п'яти баrпсiвськIа( днiв з дIlя настання за:}наченю( обставшr.

11. Строкдii.Щоювору
11.1. Строк дii Щоговору встllновJпоеться з момеFrý/ його пiдпасilннrl уповновФкеними

ПРеДСТaВНИКаМИ СЮРiН Та Дiе ДО 31.12.2018, arre у буш-якому випадку до повного виконання
Стороналли cBoix зобов'язаls за д:rним Щоговором та здiйснення розра}уtildв.

l1.2, у разi змirпl Сюронами TepMiHiB початý/ та закiнчеlrrrя виконання проектIпD( робiт за
д:rним.Щоговором вi,tцlовi,щrо, у разi необхiдностi, змirпо€ться строк дii.Щоговору.

12. Порядок внесення змiн до доювору
12.1. Yci змirпа до доювору, KpiM TlaK, що зазначенi у пуrшстi I2.i,'вносяться у вiдповi.щlостi

до вимог Зшсону Украilпа <про публiчнi заr<упiвпь та ilлrюl нормативно-правовID( акть з питtlнь
закупiвель, письмово, а ca}re: укпадаеться додатковlfr договiр, Що стае невiд'емною частиною
rЕогО договорУ i набирае чш*rостi лпшrе пiслЯ його пiдrплСанrш уповноваженими особами CTopiH..

l2,2. ЗшrлоВrпк i ВrдонавецЬ зобов'яЗ ,i ,Ф" змiнi баrпсiвськrок реквiзlтгiв, чдрЁa ,u
твлефошлаr HoMepiB негайно повiдомлrпа про це irшrу Сторону, JIисюм пiдrп,rсаrлпчr KepiBrTrKoM та
завrрениМ печаткою. Зазначенi змir*r вносяться до доювору IIIJUtxoM обмiну JIистами, .riдr,"сu"r-"
)дtовновiDкеними особами cTopiH та скрiпrrеrллrли печаткою.

13. Додатки до Щоrовору13,1, До rъого !оговорудодiлються:
Додаюк l - Протокол погоджеш{rI договiрноi фrпа;
ДодаюК 2 - Калlеrщарrий rшаН виконtlння робiт;
Додаюк 3 - Зведеюлй та локалrънi кошюриси на гrроектнi роботи,
Додаюк 4 -Завдшпlя на проекryвання.

14, Юридичпi адреси, банкiвськi реквiзпти та пiдписи CTopiH

злмовник
КП <<Плесо>>

Код еДРПоУ лЬ 2з505l5l
IПН Ns 2з5051526|46
Юрцдична адреса:
04l19, м. Киi-в, вул. CiM'i Хохловrоq буд. 15,
корпус А, офiс 3
Фактична адреса:
02002, м. КиiЪ.
тел./факс (044)
Р/р М 3544210З0498
ГУ.ЩtСУ у
мФо 8200
Платrшш

В. о.

цул. Мкirьсько-Слобйськ4 7
541-18-11

ВИКОIlАВЕЦЬ
ТоВ (ФIАЛъТо>
04128, м. КиiЪ, вул. Академiка Туполевц17
р/р 2600l0000243 16

у АТ <Укрексiмбаrпо>
мФо з22з|з,
код едрпоу з27ззб16,
Iпн з27з36126579
Тел, (044)5 94-52-65 Факс. 594-52-63

y'oBilx 
а ЗаГ'uIЬНIО(

на заг€IJIьнI,D( yмoB:lx

М. Юсипенко

7

М. М. Яровlй



,щолаток лр /rи *d,9, фlKllrb z017 року

протокол погоджЕння договIрноi цrни

до Договору Jф liL"iд k9 OQ z0l7 р

м. Киiв

Ми, Комунальне пiдприеметво виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoT ради
(КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) по oxopoнi, утриманню та експлуатацii
земель водного фонду м. Киева <<Плесо>> (КП <I[песо>>), в особi в.о, ГенераJIьного
директора Юсипенка Олега Михайловича, який дi€ на пiдставi Статугу, надалi
iменусться <<Замовник>, та

Товариство з обмеженою вiдповiдальнigгю (РIдЛъТо),
(ТОВ (РIАЛЬТО>r), в особi директора Ярового Миколи Миколайовича, який дiе на
пiдставi Статуry, (далi - Виконавець), з другоi сторони, надалi разом - Сторони, дiйшли
згоди про розмiр договiрноi цiни за виконання проектно-вишукувальнi роботи по
об'скry <<Реконструкцiя гiдротехнiчних споруд з вйновпенням екологiчного та
санiтарно-гiгiснiчного стану р. Либiдь в м. Кпевi>. Одна стадiя проектування. Стадiя
<<Технiко-економiчне обrрунтування> (ТЕО), яка становить 2991493,03 грн.
(Щва мiльйони дев'ятсот дев'яносто одна тисяча чотириста дев'яносто три грн. 03
коп.), в тому числi tIДВ 20% - 498582,17 грн.

<ЗАМоВникD

l

КП <Плесо>>

04119, м. Киiв, вул. Сiм'iХохлових,
буп. 15, корпус А, офiс 3
Фактична адреса:
02002, м. Ки[в, вул. Микiльсько-
Слобiдська,7
р/р J,Ф З544210З049877
в ГУ Щ(СУ у м. Кисвi,
мФо 820019
сдрпоу 2350515l
IIIH 235051526146
тел./факс (044) 54 l8-1 1

Юсипенко о.М.

<BиконАВЕrЦ,)
тов (PIллъто>

04128, м, Киiв, вул. Академiка Туполсва,
бул. 17

р/р 2б00100002431б

у АТ кУкрексiмбанк>
мФо 380333
едрпоу з27ззбIб
IIIH 327336126579
тел. (044) 594-52-65, Факс 594-52-63
Ел. пошта: offi ce@rialto.kiev.ua

м.м.

в.

15,
Kau инии

'ya..lr lar,l:'\ l$}

*



о.м.

тов "рIАльто"

Яровий IИ, М.

р.

Календарний план викопання робiт
Об'еКту: <<Реконструкцiя гiдротехнiчних споруд з вiдновлеrrням екolrогi.rного та санiтарно-гiгiенiчпого

*r

JYr Жовтель 20l7 Лпmопдд 2017 Грулекь 20l 7 ffi .]Iппепь 20l Е I}ересешь 20l8Сiчень 20l8 jIютнf, 2018 Берсзешь 20l8 KBiTeHb 20l8
Iпс. грп.

BepTicTb,

l 3 t 5 6 1 t 9 l0 1l l2
гiдротехнiчrпtч спорlц

з вlдIовлепня]v екологiчною та
сгапу р. Лбiдь

лt. Киев 2991,49303

1

2 вицл,к!ъilннrlIнженерно-геологiчнi 471,9lбо7

з виllпкl,мню{Irп<енеряо-геодезичнi 45,7.58252

l 08,82800

4 овнс l 0о,95840

5 l64.46600

6 проектнi роботи-сгадiя п lба7,742о4

33о 30 зо з1 29 28 з0 29 2а 2а 31 30 6

(-'ерпепь 2018

робiт

I

Рибоохороннi захоли


