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Департамент регулювання публічних
закупівель
Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України

Щодо надання роз 'яснень в частині застосування
вимог Закону «Про публічні закупівлі»

Комунальним підприємством «Група впровадження проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської
міської ради (Київська міська державна адміністрація) (далі за текстом - КП «ГВП»)
реалізовуються енергоефективні заходи в закладах бюджетної сфери, а також на
об'єктах генерації та розподілу теплової енергії.
В рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на
2018-2020 роки у 2018 році КП «ГВП» за результатами проведення публічних закупівель
(відкриті торги) укладено договори підряду (ціна - динамічна) для виконання робіт з
термомодернізації та капітального ремонту закладів бюджетної сфери. В проектних
документаціях, розроблених у 2018 році для виконання робіт, та які пройшли
експертизу, встановлений розмір кошторисної заробітної плати 7 500,00 грн. (розмір
заробітної плати встановлений рішенням сесії Київської міської ради від 21.12.2017 року
№ 1042/4049 - додаток 1).
Через затримку фінансування витрат замовника, з урахуванням вимог Закону
України «Про публічні закупівлі», договори підряду були продовжені на 2019 рік.
Водночас, рішенням сесії Київської міської ради від 20.12.2018 року № 485/6536
встановлено розмір кошторисної заробітної плати 11 000,00 грн. (додаток 2).
Листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 12.03.2018 № 8/15-154-18 (додаток 3) надаються
роз'яснення в частині зміни рівня заробітної плати під час будівництва. Так, у разі, якщо
під час будівництва змінюється рівень заробітної плати, вносяться відповідні зміни до
договору підряду шляхом складання додаткової угоди. Уточнення договірної ціни, у
тому числі у зв'язку зі збільшенням рівня заробітної плати, здійснюється у порядку,
передбаченому умовами договору. Відшкодування додаткових витрат, пов'язаних зі
збільшенням рівня заробітної плати, може відшкодовуватися за рахунок коштів на
покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, ризиків всіх
учасників будівництва, а за їх відсутності (через вичерпання ліміту цих коштів),
економії по інших статтях витрат, передбачених у договірній ціні, або у відповідних
графах зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. При цьому, у разі
вичерпання затвердженого ліміту коштів, передбаченого зведеним кошторисним

і

розрахунком вартості будівництва, проектна документація перезатверджується у
встановленому порядку.
Враховуючи наведене вище, з урахуванням вимог Закону України «Про публічні
закупівлі» просимо надати роз'яснення щодо можливості внесення змїк^дь договорів
підряду, укладених у 2018 році, в частині збільшення рівня заробітної плати на залишок
робіт до розміру 11 000,0 грн., та відповідного збільшення вартості робіт за договорами.

Додатки.
1. Копія рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 року №1042/4049
(додаток 1).
2. Копія рішення сесії Київської міської ради від 20.12.2018 року № 485/6536
(додаток 2).
3. Копія листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 12.03.2018 № 8/15-154-18 (додаток 3).
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