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  Форма №9 

    

Замовник: Департамент гуманітарної політики ДМР  

              (назва організації)  
    
Підрядник:   

              (назва організації)  
    
    

ДОГОВІРНА ЦІНА 
на   Поточний ремонт і заміни дерев'яних блоків на металопластикові вікна у   КЗО "СЗШ №63" ДМР за адресою: м.Дніпро, вул. 

Янтарна, 71-а 
(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

що здійснюється в 2019 роцi 

Вид договірної ціни: динамічна  

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Складена в поточних цінах станом на  "1" червня 2019р. 

    

№ 
п/п 

Обгрунтування Найменування витрат 

Вартість, тис. грн. 

всього 

у тому числі 

будівельних робіт інших витрат 

1 2 3 4 5 7 

  Розділ I. Будівельні роботи    

1  Прямi витрати (стоимости - из "Итоговой ведомости ресурсов") 112,73251 112,73251  

  в тому числi    

 
Розрахунок №1 

Заробiтна плата 
4,11052 4,11052  

 
Розрахунок №2 

Вартiсть матерiальних ресурсiв 
108,33269 108,33269  

 
Розрахунок №3 

Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв 
0,28913 0,28913  

2 Розрахунок №4 
Загальновиробничi витрати 

1,57485 1,57485  

3 Розрахунок №5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i 
споруд 

   

  в тому числi    

  зворотнi суми    



 стр.2 з 3 

 
1 2 3 4 5 7 

4 Розрахунок №6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних робiт у зимовий перiод 
(на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) 

   

5 Розрахунок №7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних робiт у лiтнiй перiод 
(на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) 

   

6 Розрахунок №8 Iншi супутнi витрати    

  Разом 114,30736 114,30736  

7 Розрахунок №9 Прибуток (будівельні роботи - 2,71) 0,40141 0,40141  

8 Розрахунок 
№10 

Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй 
(будівельні роботи - 1,23) 

0,18219  0,18219 

9 Розрахунок 
№11 

Кошти на покриття ризиків*    

10 Розрахунок 
№12 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами    

  Разом (пп. 1 - 10) 114,89096 114,70877 0,18219 

11 Розрахунок 
№13 

Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi 
складовими вартостi будiвництва (крiм ПДВ) 

   

  Единый налог по ставке 5%  (5,26316%) 5,03589  5,03589 

  Разом по розділу I 119,92685 114,70877 5,21808 

12  Податок на додану вартiсть    

  Всього по розділу I 119,92685 114,70877 5,21808 

  Розділ II. Устаткування    

13 Розрахунок 
№14 

Витрати на придбання та доставку устаткування на будову    

  Разом по розділу II    

14  Податок на додану вартiсть    

  Всього по розділу II    



 стр.3 з 3 

 1 2 3 4 5 7 

  Всього договiрна цiна (р.I + р.II) 119,92685   

 
Керівник підприємства (організації) 
замовника 

 Керівник (генеральної) підрядної 
організації 

 

 Директор Сушко К.О.   

(пiдпис, iнiцiали, прiзвище, печатка)  (пiдпис, iнiцiали, прiзвище, печатка)  

  

 


