Найменування організації-замовника

ТОВ "Київський метрополітен

Найменування проектної організації генерального проектувальника

ТОВ "ТБ Техностиль"

ДОГОВІРНА ЦІНА
на виконання проектно-вишукувальних робіт
Капітальний ремонт (з поліпшенням) станції "Лівобережна" Святошинсько-Броварської лінії метрополітену.
(найменування об'єкта будівництва, черги будівництва)

що здійснюються у 2017році
Вид договірної ціни
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013
Складена "_24__" _січня_ 2017 р.
Повна вартість робіт, тис.грн.
Чергове
число

Стадія проектування і перелік
виконуваних робіт

№№ кошторисів,
розрахунків

Вишукувальних

Проектних

Додаткових*

Всього

1

2

3

4

5

6

7

1

Розроблення проекту

1

-

571,59

Експертиза проектної
документації
Разом
Разом з урахуванням витрат
Податок на додану вартість
Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ

-

571,59

10,0966

10,0966
581,687
581,687
116,337
698,024

* Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього договірна ціна:

шістсот дев'яносто вісім тисяч двадцять чотири грн., 00 коп.
(сума прописом)

Керівник організаціїзамовника
(підпис)

Керівник проектної
організації - генерального
проектувальника

О.К. Волгін
(підпис)

Договірну ціну склав
______________________
(посада)

(ПІБ)

Є.О. Кадинський
(підпис)

(ПІБ)

Форма № 2-П
КОШТОРИС № 1
на проектні (вишукувальні) роботи
Капітальний ремонт (з поліпшенням) станції "Лівобережна" Святошинсько-Броварської лінії метрополітену.
(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)
Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "ТБ Техностиль"

№
п/п

Характеристика об'єкта будівництва або виду
робіт

Назва документа
обгрунтування та
№№ частин, глав,
таблиць, пунктів

Розрахунок вартості

Вартість,
грн.

2

3

4

5

ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013
Зм. 1 п. 5.5.4 Табл А1
п.6

15663,00604*1,1*0,0586/100

ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013
Зм. 1 п. 5.5.4 Табл А1
п.6

156663,00604*0,036

_____________________________
(підпис)
_____________________________
(підпис)

__Є.О. Кадинський_____
(ПІБ)
_______________________
(ПІБ)

1

1

2

Експертиза робочого проекту з питань
міцності, надійності, довговічності об'єкту
будівництва об'єкту ІІІ категорії складності з
розрахунковою базою.
(15601,85159+0,35*4139,69199)=17050,74371
тис. грн. Усереднені відсоткові показники
вартості експертизи проектних робіт будуть
складати: для ІІІ категорії складності - 0,060,052% при розрахунковій базі відповідно
15000-25000 тис. грн. За інтерполяцією для
показників проектуємого об'єкту - 0,05867%
Об'єкт-аналог прийнятий згідно ДСТУ
Б.Д.1.1-7:2013 Зм.1. Вартість по об'єктаналогу за главами 1-9 складає 15663,00604
тис. грн. Усереднені відсоткові показники
вартості проектних робіт будуть складати:
для ІІІ категорії складності - 3,02-1,94% при
розрахунковій базі відповідно 15000-25000
тис. грн. За інтерполяцією для показників
проектуємогооб'екту -3,6%

Головний архітектор проекту
(Головний інженер проекту)
Кошторис склав

М. П.
"_24_" _січня_ 2017 р.

Директор

О. К. Волгін

10,0966

571,59

