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Комунальне пiдприемство виконавчого органу Киiвськоi Micb
радш (КшiЪськоi
иiськоi дерясавноi адмiнiстрацii) по oxopoHi, чтрпманню та експлуатацii
ь водного фонду
м. Кисва <dIлесо>>. в особi в.о. Генерального днректора Юсппенка Олега
вича, якии дl€
на пiдставi Стаryry, (далi - Замовник), з однlеl сторони, та
во з обмеженою
вйповhальнiстю <ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНtЯ (ОЛIМП)>, в особi в.о. дпректорд
Стеценка Аятона Валерiйовнча, що дiе на пiдставi loBipeHocTi б/н вiд 18.09.2017 та Протоколу
засновнпкiв JlЪ l3 вiд 18.09.2017 р., (дмi - Виконавечь), з iншоТ сторони, уклали цю Додаткоsу угоду
(налалi - ,Щолаткова угода) до доювору N9 823 вiд 0З.l l .20l7p. (лалi - flоговiр) про насryпне:
l. Вiдповiдно до пункry 5 частини четвергоТ cTaTTi 36 Закону УкраТни <Про публiчнi

закупiвлi> та пун}сry l3,1 .Щоговору зменшити цiну Договору nq ЦЦ].2_0,_цц, (Тридrцть шiсть тисяч
сю вiсiмдесят ciM гривень 20 копiйок), у тому числi ПДВ 20% - 6 0З |,20 грн. (Шiсть тисяч тидlцть
одна гривня 20 копiйок).

2.

Вiдповiдно до розпорядження виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi рали (КиiвськоТ

MicbKoI лержавноТ адмiнiстрацi'i) вiд 03.11.20l7 JrЪ l389 <Про перерозполiл вида:гкiв бюджеry MicTa
Киева> по об'екry кКапiтальний ремонт та розчистка [арничького мелiоративного каналу) загzrльна
20\7-му роцi, збiльшус-гься на
BapTicTb робiт по цьому.Щоговору, яку належить виконати
9 З l5 601,84 грн. (,Щев'ять мiльйонiв триста п'ятнадцять тисяч шiстсот одна гривня 84 копiйки), у тому
!-исПi ТДВl0%
l552600,3l грн. (Олин мiльйон п'ятсот п'ятдесят двi тисячi шiстсm гривень
3l копiйка).
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3. Викласти пункг 3.1. !оговору у насryпнiй редакцii:
K3.1. Цiна цього .Щоговору € твердою та становить 18 197 536,80 грн. (Вiсiмпадцять
мiльйонiв сто дев'яносто ciM тнсяч п'ятсот тридцять шiсть грпвень 80 копiйок), у тому чис.JIi
ПДВ 20% - 3 032 922,80 грн. (Три мiльйони трпдцять двi тпсячi дев'ятсот двадцять двi гривнi
80 копiйок), згiдно договiрноi цiни, яка с невiд'смним додатком ло.Щоговору.
Загальна варгiсть робiт по цьому.Щоговору, яку нaulежить виконати у 20l7-My роцi, становить
18 197 536,80 грн. (Вiсiмнадцять мiльйонiв сто дев'яносто ciM тисяч п'ятсот трпдцять шiсть
гривень 80 копiйок), у тому числi rЦВ 20% - 3 032 922,80 грн. (Три мiльйонп тршдцять двi
тпсячi дев'ятсот двадцять двi грпвнi 80 копiйок).>.
4. Викласти Додаток Nэl до .Щоговору в новiй релакчii, що додаеться до цiсТ Додатковоi
угоди i с невiд'смною ii частиною.
5. Викласти .Щодаток Ns 2 <Графiк виконання робiт> у новiй редакцii, що додасться до цiсi
,Д,олатt<овоТ уголи i с невiд'смною ii частиною.
6. .Щолаткова угода вступас в силу з моменту iT пiдписання iдiс до 31.12.2018p., а у
вiдносинах розрахункiв до повного виконання Сторонами cBoii зобов'язань.
7. В усьому iншому зберiгаються умови ,Щоговору.
8. .Щодаткова угода с невiд'смною частиною ,Щоmвору i складена у двох аЕгентичних
примiрниках украТнською мовою по одному лля кожноТ iз cTopiH.
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ВИКОНАВЕЦЬ
ТоВ (ТПк (оЛIМп)

<Плесо>>

Юридична адреса:
04l l9, м. Киiв, вул. CiM'i Хохлових, бул. 15,

YKpaTHa,02l66, м. КиТв, вул. М. Жукова 26

корпус А, офiс 3

3665703l
р/р Np 260020(084Q968 в ПЕЧЕРСЬКА Ф.

Факгична адреса:
02002, м, КиТв, вул. Микiльсько-Слобiдська, 7
тел./факс (044) 54l -l 8-1 l
Свiдоцтво платника П.ЩВ Nэ 2000400l8
Р/р No 35444l0 | 9877 ГУ !КСУ у м. Кисвi
9
код банку No 82
Код

€ДРПОУ

IПН Ns 2350
В.о. Гене

23505l
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код за

еДРПОУ

ПАТ КБ кПРИВАТБАНК>, м. Киiв
мФо 3007l l
Свiдоцтво платника ПДВ N9 l0025073l
Iпн ]66570326523
тел- 044-58

e-mail
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Юснпенко о.М.
сt;дс/

Iдентифiкацiйний

з (багатоканальний)

il.com

в
ко А.В.

ltl!r,ра!ний комплехс АВК-5

замовник Кп
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(назва ореанiзацi'|)

Виконавець ТОВ "ТПК "Олiмп"
(назва ор2анiзацi|

договlрнА цlнА
на будiвництво

.'капiтальний

(на дiлянцi вiд пр.Петра Гриrоренко до вул,
ремонт та розчистка Дарницького мелiоративноrо каналу"

Сорryвальноi), що здiйснюеться в 2017 роцi

Вид договiрноl цiни тверда

визначена згiдно

з

дсту

Б

д 1,1-1-2013

Складен а в поточних цiнах станом на 24 листопала2О17 р
Nq

п/п

1

з
4

Розрахунок Nб

5

Розрахунок N7

6

Розрахунок N8

7

Розрахунок N9

8

Розраryнок N10
Розраryнок N11

2

Прямi витрати,
в тому числi
Заробiтна плата
BapTicтb матерiальних pecypciB
Bapтicтb експлуатацli будiвельвих мащин i механiзмiв
Загальновиробничl витрати
витрати на зведення (пристосування) та розбирання тиryльних тимчасових будiвель

lнших

будiвельних
робiт

витрат

4

5

6

10568.12434

10568,12434

1901,99782
4271,3-1862

1901,99782

4271,з7862

920,67617
221о,99471

4з94,7479
920,67617
221о,99471

899,773
14599.56822

14599 56822

4зg4,7479
i

числi

споруд

Кошти на додатковl витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на
обсяrи робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод)
Коt!ти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiЙ перiод (на обсяги
робiт, що плануються до sиконання у лiтнiЙ перiод)
lншi супутнi витрати

Разом

9

всього

3

2

Розрахунок N1
Розрахунок N2
Розраryнок N3
Розрахунок N4
Розрахунок N5

у тому

Найменування витрат

Обrрунryвання

1

Bapтicтb , тис грн

Прибугок
кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органlзацlй
Кошти на покриття ризику

238,02093
108,0з164
218,99352

899,773
238,0209з
108,0з164
218,99352
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1

2

10

Розрахунок N12

11

Розрахунок N13

9дцдц

7

Ilрограмяий коммекс АВК-5 (],2,2)

з
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами
Разоu (пп. 1-,l0)
Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством lHe BpaxoвaHi
складовими BapTocтi будiвництва (без ПДВ)

Разом доrовiрна цiна Kpir, ПДВ
Податок на додану Bapтicтb
Всього договiрна цiна

12

5

6

15164,614з1

15056,58267

108,0зlм

151м,614

15056,58267

108,0з164

зо32,922а
18197,5з68
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стеценко А.В

зоз2,922а
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2017 року
Додаток N92 в редакцiТ ДУ N91 вiд
До Договору N9823 вiд 03.11.2017 р

грАФlк виконАння роБlт

По об'€кry:

"Капiтальний ремонт та розчистка Р,арницькоrо мелiоративного каналу
(на дiлянцi вiд пр.Петра Григоренко до вул. СорryвальноТ)

л!
Наймевувавня робiт

зlп

1

2

Органiзацiя заiзду/виiзду, майданчикiв для
складування смiття та формування тимчасовоi
дороги
Розчистка русла мелiоративного каналу та
влацгryвання крiплення ykociB

3аrалом

3аrальнllй обсяг робiт,
тшс. грн. з ПДВ

|'

2017 piк в тому числi по мiсяцях
Листопад

Грудень

3 375,7323

1768,5456

1607,19

14 821,8045

2 zL2,5\o8

12 609,29

18 197,5з68

3 981,0564

L4 276,48

**- обсяги
робiт в тис. грн в т.ч. ПДВ (20%)
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