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Форма №9
Замовник: Національний комплекс «Експоцентр України»
(назва організації)
Підрядник: ПП «ІНТЕРБУД-ДИСКРЕТ»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА
на будівництво Встановлення 14 фундаментів та 8 опор зовнішнього освітлення, підключення їх до загальної електромережі ВДНГ в м. Києві, що знаходиться
за адресою: пр. Академіка Глушкова, 1
(найменування об`єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
що здійснюється у 2019 році
Вид договірної ціни: Тверда
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
Складена в поточних цінах станом на "26" вересня 2019р.
Вартість, тис.грн.
№ п/п

Обгрунтування

1

2
1
Розрахунок №1
Розрахунок №2
Розрахунок №3
2 Розрахунок №4
3 Розрахунок №5
4 Розрахунок №6
5 Розрахунок №7
6 Розрахунок №8
7 Розрахунок №9
8 Розрахунок №10
9 Розрахунок №11
10 Розрахунок №12

Найменування витрат
3
Розділ I. Будівельні роботи
Прямі витрати
у т. ч.
Заробітна плата
Вартість матеріальних ресурсів
Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів
Загальновиробничі витрати
Кошти на зведення (пристосування) та розбирання
титульних тимчасових будівель і споруд
Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на
обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий
період)
Кошти на виконання будівельних робіт у літній період
Інші супутні витрати
Разом
Прибуток
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної
організації
Кошти на покриття ризиків
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з
інфляційними процесами
Разом (пп. 1 - 10)

всього

у тому числі:

4

будівельних робіт
5

інших витрат
6

1199,90364

1199,90364

-

251,93693
892,44748
55,51923
114,82278

251,93693
892,44748
55,51923
114,82278

-

-

-

-

-

-

-

1314,72642
13,67906

1314,72642
13,67906

-

4,68414

-

4,68414

-

-

-

-

-

-

1333,08962

1328,40548

4,68414
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11 Розрахунок №13

12

13 Розрахунок № 14

14

Документ: Договірна ціна

-2

Податки, збори, обов`язкові платежі, встановлені чинним
законодавством і не враховані складовими вартості
будівництва (крім ПДВ)
Разом по розділу I
Податок на додану вартість
Всього по розділу I
Розділ II. Устаткування
Витрати на придбання та доставку устаткування, що
монтується
Витрати на придбання та доставку устаткування, що не
монтується
Витрати на придбання та доставку встановлюваних меблів,
інвентарю
Разом по розділу II
Податок на додану вартість
Всього по розділу II
Всього договірна ціна (р.I + р.II)

-

-

-

1333,08962
266,61792
1599,70754

1328,40548
1328,40548

4,68414
266,61792
271,30206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1599,70754

1328,40548

271,30206
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