Форма 2-П
Додаток до договору №

від __________________

КОШТОРИС № 1-07
на проектні (вишукувальні) роботи
Світлофорні об'єкти
Найменування підприємства, будівництва,
споруди, стадії проектування, етапу, виду
проектних або вишукувальних робіт:

ООО "Ваше предприятие"
Реконструкція вул. Коновальця (від вул. Рудницького до вул.
Мельника з кільцем розвороту трамваю)

Найменування проектної організації:

ДП "Львівдіпрокомунбуд"

Найменування організації-замовника:

УКБ департаменту житлового господарства та інфраструктури
ЛМР

Найменування організації-підрядчика:
Найменування організації-інвестора:

№
з/п

1

Характеристика
підприємства, будинку,
споруди або види робіт
на проектні роботи
для будівництва
2
1 Автоматизована система
керування дорожнім рухом
з уп і увк

Розрахунковий показник:
1 (перехрестя)

№№ Розділів, таблиць, пунктів і
вказівок збірника цін

3
Розд.38,табл.43,п.1-2
k=0,77 - стадія проектування "Проект" (ДБН Д.1.1-7-2000)
k=1,03 - Проектування об`єктів
для будівництва за кордоном.
Переклад матеріалів іноземного
замовника на російську мову.
(Загальні вказівки до СЦПР
п.3.10)
[k=1 - застос. для частини
"Всього"]
k=1,1 - Проектування об`єктів для
будівництва за кордоном.
Переклад текстових матеріалів
технічної документації, написів на
кресленнях на іноземну мову.
(Загальні вказівки до СЦПР
п.3.10)
[k=1 - застос. для частини
"Всього"]
k=0,98 - Цінами таблиці врахована
розробка п`яти планів координації.
При розробці меншої кількості
планів координації застосовують
коефіцієнт
k=1,01 - Залізничні й автомобільні
дороги. Мости, тунелі
.Метрополітен. Промисловий
транспорт.(ДБН Д.1.1-7-2000
додаток 2)
k=7,77 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
-1-

Розрахунок вартості

4
(4080 + 2970 * 1) *
0,77 * [1 + (1) * (1,03 1) + (1) * (1,1 - 1)] *
0,98 * 1,01 * 7,77

Вартість, грн.

5
47176,61

1

2

3
01.07.2008 N297(проектні роботи)

4

47176,61

Разом по кошторису
Загальні вказівки п.3.6
Доплата за здійснення
функцій
генпроектувальників, у
випадках залучення інших
спеціалізованих
проектних організацій
Всього по кошторису (с урахуванням дод. витрат)
ПДВ (20%)
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943,53

48120,14
57744,17

Разом: П`ятдесят сім тисяч сімсот сорок чотири гривні 17 копійок

м.п.

47176,61 * 0,02

9624,03

Разом

КОШТОРИС СКЛАВ

5

Чернишев В.І.

-2-

