!,одаткова угола М 3
до flоговору М 1069 вiд 13.11.2018р.
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комунАльнЕ пIдпри€мство виконАвчого оргАну киiвськоi
MIcbKoi рАди (киiвськоi MICbKoi дЕржАвноi АдмIнIстрАцII) по
OXOPOHI, УТРИМАННЮ

ТА

ЕКСПЛУАТАЦIi ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ

М. КИ€ВА (ПЛЕСОD (КП (ПЛЕСО)>), в особi генерального директора IОсипенка Олега
Михайловича, який дiс на пiдставi Статуту, (да,тi - Замовник), з однiсТ сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (БУДIВЕЛЬНА
КОМПАНIЯ (МIСЬКБУДIНВЕСТD, в особi гснерального директора Бадалова
Олександра Сергiйовича, який дiе на пiдставi Стаryту, (далi - Виконавець), з iншоi

сторони, надалi рaвом - Сторони, а кожна окремо - Сторона,
кер}точись статтею 651 Щивiльного кодексу Украiни, cTaTTeIo 36 Закону Украiни <Про
публiчнi закупiвлi>, пунктами 1.3, 13.1 ,Щоговору J\! l069 вiд 13.11.20l8p. (далi -.Щоговiр),
уклали цю !одаткову угоду (надмi -.Щодаткова угода) до.Щоговору про наступне:
IJiHa цього .Щоговору залишасться незмiнною i становить 88 05б 519,93 грп.
(вiсiмдесят BiciM мiльйонiв п'ятдесят шiсть тисяч п'ятсот дев'ятlrадцять грпвеIrь
93 копiйки) в тому числi ПДВ 20% -14 676 086,6б грп. (чотирнадцять мiльйонiв шiстсот
сiмдесят шiсть тисяч вiсiмдесят шiсть гривень бб копiйок).
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2. На виконання розпорядження виконавчого органу Киiвськоi мiськоi рали
(Киiвськоi MicbKoi державноi алмiнiстрацii) вiл 25.04.20l9 Ns 765 <Про внесення змiн до
розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) вiд 09 сiчня 20l9 Ns 30 кПро деякi питання виконання Програми економiчного
i соцiального розвитку м. Киева на 2018-2020 роки у 2019 роцi) у зв'язку iз наявнiстю
бюджетних призначень по КПКВ 28l73l0 КЕКВ 32l0 по об'€кту кБудiвllllцтво
берегочкрiплюючих споруд та зони вiдпочипку вздовж PycaпiBcbKoT протоки у
llliпровському районi м. Кисва)) Сторони дiйшли згоди, що оплата за роботи, що будуть
виконанi у 20l9 poui, загtшьною вартiстю 24350000,00 грll. (двадцять чотrrрлr пli;rьl"Iони
триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок) в тому чнс"rri ПДВ 20% - 4 058 З33,33 грн.
(чотири мiльйопи п'ятдесят BiciM тисяч триста тридцять трп гривrri 33 копil"lкп) буле
здiйснена за рахунок коштiв спецiального фонду мiського бюджету по Кпкв 2817310
кЕкв з2l0.
З. Iншi умови Договору залишаtоться незмiнними i Сторони пiдтверджуlоть по
ним cBoi зобов'язання.

4.

Додаткова угода вступае
невiд'смною частиною !оговору.

в силу з

моменту пiдписання Сторонами
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Додаткова угода складена у двох автентичних примiрниках )лраiнською MoBoIo
по одному для кожноi iз CTopiH.

-зАмовник

ВИКОНАВЕЦЬ
ТОВ (БК (МIСЬКБУДIНВЕСТ,)

кП (ПЛЕсо>}

Юридична адреса: 04l l9, м. Киiв,
вул, CiM'i Хохлових, бул. 15, корпус А, офiс 3
Фаюична алреса: 02002, м. КиТв,
вул. Микiльсько-Слобiдська, 7
тел./факс (044) 54l -l8-1l
Р/р Nч З5444l67049877
ГУ ДКСУ у м. Киевi
кол банку J',lb 8200l 9
Кол СДРПОУ
IПII Ns 2350 526146
Свiдоцтво
атника П.ЩВ Ns 2000400l 8
Платник цодатку lIa рибуток на загаjlьних }а{о
t

Гсllералыlrt

Мiсцезнаходження: 04073, м. Киiв,
вул. Скляренка, 17
Факгична адреса: 04073, м, Киiв,
вул. Скляренка, l7
Код €ДРПОУ 31 l75387
р/р 26007301948 в ВАТ <.Щержавний
Ощадний банк Украiни>
мФо з00465
Свiдоцтво платника ПДВ: 200035032
6545

63-94-30 (3l )
hi
il.com
сr

,ъ

с

р

сrlпенко (). М.

скl,ор
Бrr. trr. rrlB

о.(].

