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Замовник:

Вид договірної ціни: тверда

Складена в поточних цінах станом на  "15" червня 2020р.

   

Підрядник:

   

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

   

№
п/п

Обгрунтування Найменування витрат у тому числі

Вартість, тис. грн.

всього

що здійснюється в 2020 роцi

будівельних робіт інших витрат

ДОГОВІРНА ЦІНА

Форма №9

   

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

             (назва організації)

             (назва організації)

1 2 3 4 5 7

Розділ I. Будівельні роботи

1 Прямi витрати 147,825 147,825

в тому числi

Розрахунок
№1

Заробiтна плата 26,706 26,706

Розрахунок
№2

Вартiсть матерiальних ресурсiв 116,788 116,788

Розрахунок
№3

Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв 4,331 4,331

2 Розрахунок
№4

Загальновиробничi витрати 14,509 14,509

3 Розрахунок
№5

Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд

в тому числi

зворотнi суми
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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 162,334 162,334

7 Розрахунок
№9

Прибуток (будівельні роботи - 6,8) 4,558 4,558

8 Розрахунок
№10

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

0,825 0,825

9 Розрахунок
№11

Кошти на покриття ризиків*

10 Розрахунок
№12

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

Разом (пп. 1 - 10) 167,717 166,892 0,825

11 Розрахунок
№13

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

Разом по розділу I 167,717 166,892 0,825

12 Податок на додану вартiсть 33,5434 33,5434

Всього по розділу I 201,2604 166,892 34,3684

Розділ II. Устаткування

13 Розрахунок
№14

Витрати на придбання та доставку устаткування на будову 499,73038

Разом по розділу II 499,73038

14 Податок на додану вартiсть 99,94608

Всього по розділу II 599,67646

Всього договiрна цiна (р.I + р.II) 800,93686

Керівник підприємства (організації)
замовника

(пiдпис, iнiцiали, прiзвище, печатка)

Керівник (генеральної) підрядної
організації

(пiдпис, iнiцiали, прiзвище, печатка)
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* Кошти на покриття ризиків враховуються в договірній ціні за порядком, наведеним у 6.2.10.


