51900, м. Кам’янське, проспект Наддніпрянський, будинок 12, тел. +380567855208, код ЄДРПОУ 40107815

Вих. № 12.03/26 від 12 березня 2018 року
Департамент житлового
господарства Дніпровської міської
ради

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР-РЕММОНТАЖ",
надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуг: надаємо свою
пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт: ДК 021:2015 код 45453000-7 –
Капітальний ремонт і реставрація (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт
покрівлі, що становить складову частину житлових будинків Новокодацького
району у м. Дніпро) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.
Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання
зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та
погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій
пропозиції на загальну суму грн.:
33 419 782,38 грн. з ПДВ
(тридцять три мільйони чотириста дев’ятнадцять тисяч сімсот вісімдесят дві
гривні тридцять вісім копійок)
1. Ми погоджуємося з проектом Договору та з тим, що основні умови договору про
закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань
сторонами, у повному обсязі, крім випадків, визначених частиною четвертою статті 36
Закону.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов тендерної пропозиції протягом 90 днів з дати
розкриття тендерної пропозиції. Наша тендерна пропозиція буде обов’язковою для нас і
може бути прийнята замовником у будь-який час до закінчення встановленого Законом
терміну.
3. Якщо ми будемо визнані переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання
підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на
веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про
закупівлю та не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти
договір.

Директор ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» __________________

М.І. Булаш

51900, м. Кам’янське, проспект Наддніпрянський, будинок 12, тел. +380567855208, код ЄДРПОУ 40107815

Вих. № 12.03/27 від 12 березня 2018 року
Департамент житлового
господарства Дніпровської міської
ради

Інформація щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17
Закону України «Про публічні закупівлі»
- Відомості про товариство з обмеженою відповідальністю "УКР-РЕММОНТАЖ",
яке є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)
- Суб’єкта господарювання (учасника) товариство з обмеженою відповідальністю
"УКР-РЕММОНТАЖ" протягом останніх трьох років не було притягнуто до
відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6,
пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді
вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення
результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч . 1 ст. 17 Закону)
- Службова
(посадова)
особа
учасника
товариство
з
обмеженою
відповідальністю "УКР-РЕММОНТАЖ" директор Булаш Мая Ігорівна, яка підписала
тендерну пропозицію,не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт
6 ч. 1 ст. 17 Закону)
- Учасник Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР-РЕММОНТАЖ" має
антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми;
- Учасник Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР-РЕММОНТАЖ" не має
заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) (ч. 2 ст. 17
Закону)

Директор ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» __________________

М.І. Булаш

51900, м. Кам’янське, проспект Наддніпрянський, будинок 12, тел. +380567855208, код ЄДРПОУ 40107815

Вих. № 12.03/28 від 12 березня 2018 року
Департамент житлового
господарства Дніпровської міської
ради
Довідка
про наявність обладнання та матеріально-технічної бази
№
з/п

Назва та тип обладнання, машин
та механізмів

Кількість

Власна чи орендована

1

2

3

4

1.

Компресор пересувний

4

власна

2.

Вібратори поверхневі

1

власна

3.

Дрилі електричні

8

власна

4.

Канатні системи

5

власна

5.

Перфоратори електричні

5

власна

6.

Лебідка механічна, 4т, 2
храповика

3

власна

7.

Нарізувач швів

1

власна

8.

Пилка дискова

3

власна

9.

Бадді 2м.куб

2

власна

10.

Шприц пневматичний

2

власна

11.

Котел бітумний

1

власна

12.

Пальник газоповітряний ГВ-111Р (L-950 Редиус)

15

власна

13.

Пальник стандартний
ТехноНІКОЛЬ

30

власна

14.

Рукав для зварки ІІІ-9-2.0 ГОСТ
9356-75, п.м.

40

власна

15.

Агрегат фарбувальний

3

власна

16.

Балони

6

власна

17.

Розмотки

2

власна

18.

Машина свердлильна

2

власна

19.

Ножі до КМТ 400

14

власна

20.

Підіймач щогловий

1

власна

21.

Бетонозмішувач 160 л

1

власна

22.

Ванночка для фарби

10

власна

23.

Генератор 9 ,5 кВт 3 фази

1

власна

24.

Генератор бензиновий 7,5 кВт

1

власна

25.

Валик для фарбування

10

власна

26.

Шпатель

10

власна

27.

Лопати

4

власна

28.

Сокира

2

власна

29.

Ножиці ППР Ду16-32

2

власна

30.

Відра

4

власна

31.

Дралки

1

власна

32.

Молоток

10

Власна

33.

Кутова шліфувальна машина
дворучна W 2200, 2400 Bт D230 мм

6

власна

34.

Пневмостеплер

5

власна

35.

Шуруповерт

4

власна

36.

Циркулярна пила ручна

3

власна

37.

Установка для зварювання

3

власна

38.

Пістолет монтажний

4

власна

Директор ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» __________________

М.І. Булаш

51900, м. Кам’янське, проспект Наддніпрянський, будинок 12, тел. +380567855208, код ЄДРПОУ 40107815

Вих. № 12.03/29 від 12 березня 2018 року
Департамент житлового
господарства Дніпровської міської
ради
Довідка
про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
№
з/п

П.І.Б

Посада

Освіта,
спеціальність

Досвід
роботи за
фахом

1

2

3

4

5

Вища,
Електромеханічні
системи
автоматизації та
електропривод
Середня,
підвищення
(присвоєння)
кваліфікації,
електрогазозварник,
арматурник
Середня
професійна, слюсар
з ремонту
автомобілів водій
автотранспортних
засобів
Середня
професійна, столяр
будівельний, тесляр
Підвищення
кваліфікації
(промисловий
альпінізм)
Базова вища,
обслуговування та
ремонт обладнання

2 роки

За штатним
розкладом

1,5 роки

За штатним
розкладом

1 рік

За штатним
розкладом

3 роки

За штатним
розкладом

1,5 роки

За штатним
розкладом

1.

Булаш Мая Ігорівна

Директор

2.

Дрига Едуард
Едуардович

Покрівельник,
монтажник
металопластик
ових
конструкцій

3.

Богачов Дмитро
Сергійович

Покрівельник

4.

Веліков Сергій
Анатолійович

верхолаз

5.

Вихристюк
Владислав
Сергійович

верхолаз

За штатним
розкладом чи
за цивільноправовою
угодою
6

6.

Вобленко Олексій
Михайлович

7.

Єдін Валерій
Григорович

8.

Зінченко Євген
Олегович

Покрівельник

9.

Когадій Олег
Олександрович

10.

Корсун Євгеній
Володимирович

11.

Крячко Павло
Миколайович

Інженер
виробничотехнічного
відділу
Покрівельник,
монтажник
металопластик
ових
конструкцій
Покрівельник

12.

Кузенков Антон
Васильович

Покрівельник

13.

Кузенков
Владислав
Васильович

Покрівельник

14.

Кузенкова Лариса
Вікторівна

Муляр,
штукатур

15.

Кузнєцов Вадим
Валерійович

Муляр,
штукатур

16.

Миронець
Володимир
Володимирович
Нєстєров Денис

Покрівельник

Середня
професійна,
виробництво сталі у
конвекторах і
мартенівських печах,
технік-металург
Середня
професійна, столяр
будівельний
Середня
професійна,
Обслуговування і
ремонт
електроустаткування
автомобілів і
тракторів
Середня
професійна,сестра
медична
Середня
професійна,зубний
технік
Середня

Покрівельник

Середня

17.

Покрівельник ,
монтажник
металопластик
ових
конструкцій
верхолаз

металургійних
підприємств
Підвищення
кваліфікації
(промисловий
альпінізм)
Середня

Професійнотехнічна,
промисловий
альпінізм
Професійнотехнічна, технікелектромеханік
Вища, промислове
та цивільне
будівництво
Середня
професійна, столяр

1 рік

За штатним
розкладом

4 роки

За штатним
розкладом

1 рік 6 міс.

За штатним
розкладом

1 рік

За штатним
розкладом

1 рік

За штатним
розкладом

1,5 роки

За штатним
розкладом

1 рік

За штатним
розкладом

1 рік

За штатним
розкладом

4 роки

За штатним
розкладом

3 роки

За штатним
розкладом

1 рік 6 міс.

За штатним
розкладом

1 рік

За штатним

Євгенійович

18.

Рибалка Олексій
Володимирович

19.

Рябоштан Андрій
Леонідович
Самбій Оксана
Олександрівна
Соколов Юрій
Васильович
Старосвітський
Роман
Володимирович

20.
21.
22.

23.

24.

Шутніков
Олександр
Іванович
Юрченко Артем
Іванович

Інженер
виробничотехнічного
відділу
Водій
Муляр,
штукатур
Покрівельник

професійна,
електрогазозварник,
присвоєння
(підвищення)
кваліфікації
монтажник стальних
і залазобетоних
конструкцій
Виза, механізація
сільського
господарства
Вища, інженергідравлік
Середня
професійна, кравець
Середня

розкладом

2 роки

За штатним
розкладом

10 міс

За штатним
розкладом
За штатним
розкладом
За штатним
розкладом
За штатним
розкладом

1,5 роки
1 рік

Покрівельник,
монтажник
металопластик
ових
конструкцій
Покрівельник

Середня

1 рік 5 міс

Середня
професійна, каменяр

1 рік 2 міс

За штатним
розкладом

Покрівельник

Середня

8 років

За штатним
розкладом

Директор ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» __________________

М.І. Булаш

51900, м. Кам’янське, проспект Наддніпрянський, будинок 12, тел. +380567855208, код ЄДРПОУ 40107815

Вих. № 12.03/30 від 12 березня 2018 року
Департамент житлового
господарства Дніпровської міської
ради

Довідка
про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного
договору

№
з/п
1.

Назва замовника

Комунальний заклад
«Середня
загальноосвітня
школа №10»
Кам’янської міської
ради

Дата, номер
договору
№ 127-17 від
11.04.2017 року

Адреса замовника

Дніпропетровська
обл., місто
Кам’янське,
проспект
Аношкіна,121

Предмет закупівлі

Виконання робіт з
капітального ремонту
покрівлі Комунального
закладу«Середня
загальноосвітня школа
№10» Кам’янської міської
ради по проспекту
Аношкіна,121 в м.
Кам’янське

До складу тендерної пропозиції додаються копія аналогічного договору разом с
додатками, що є невід’ємною частиною договору та копія акту приймання виконаних
будівельних робіт за формою КБ-2в.

Директор ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» __________________

М.І. Булаш

51900, м. Кам’янське, проспект Наддніпрянський, будинок 12, тел. +380567855208, код ЄДРПОУ 40107815

Вих. № 12.03/31 від 12 березня 2018 року

Довідка
Повідомляємо Вас, що засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКР-РЕММОНТАЖ» є виключно фізичні особи – Булаш Мая Ігорівна та Парнюк
Марина Григорівна, які є бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи.

Директор ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» ___________________

М.І. Булаш

51900, м. Кам’янське, проспект Наддніпрянський, будинок 12, тел. +380567855208, код ЄДРПОУ 40107815

Вих. № 12.03/32 від 12 березня 2018 року
Департамент житлового
господарства Дніпровської міської
ради

Довідка
Повідомляємо Вас, що Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРРЕММОНТАЖ» має намір виконувати всі роботи (надавати послуги) самостійно та
не планує залучати субпідрядні організації до виконання робіт (надання послуг) до
виконання робіт у обсязі не менш ніж 20 відсотків від вартості договору про
закупівлю.

Директор ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» ___________________

М.І. Булаш

51900, м. Кам’янське, проспект Наддніпрянський, будинок 12, тел. +380567855208, код ЄДРПОУ 40107815

Вих. № 12.03/33 від 12 березня 2018 року
Департамент житлового
господарства Дніпровської
міської ради

Довідка
Повідомляємо Вас, що ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» під час виконання робіт (надання
послуг) дотримується діючих норм і правил виконання будівельних робіт, технічної експлуатації
будівельної техніки, безпечних умов праці та додержується вимог щодо застосування таких
заходів із захисту довкілля:
- не допускає розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт,
асфальтове покриття;
- під час експлуатації автотранспорту не допускає, щоб викид відпрацьованих газів
перевищував допустимі норми;
- не допускає складування сміття у несанкціонованих місцях;
- забезпечує вивезення сміття, що утворилося в результаті виконання робіт або надання
послуг.
Гарантуємо, що під час виконання робіт (надання послуг) будуть використані матеріали,
машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства.
Роботи (послуги), що є предметом закупівлі, відповідатимуть вимогам чинних
нормативно-правових актів щодо встановлених рівнів шкідливого фізичного та біологічного
впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини та виконуватимуться
відповідно до вимог чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного
середовища, правил протипожежної безпеки та інших нормативно-правових документів.

Директор ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» ___________________

М.І. Булаш

51900, м. Кам’янське, проспект Наддніпрянський, будинок 12, тел. +380567855208, код ЄДРПОУ 40107815

Вих. № 12.03/34 від 12 березня 2018 року
Департамент житлового
господарства Дніпровської міської
ради

Довідка
Повідомляємо Вас, що Товариство з обмеженою
відповідальністю «УКРРЕММОНТАЖ», в особі директора Булаш Маї Ігорівни погоджується з укладанням договору
про закупівлю на умовах визначених, у Додатку 6 до тендерної документації.

Директор ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» ___________________

М.І. Булаш

51900, м. Кам’янське, проспект Наддніпрянський, будинок 12, тел. +380567855208, код ЄДРПОУ 40107815

Вих. № 12.03/35 від 12 березня 2018 року
Департамент житлового
господарства Дніпровської
міської ради

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ
Повідомляємо Вас, що Товариство з обмеженою
відповідальністю «УКРРЕММОНТАЖ», в особі директора Булаш Маї Ігорівни гарантує високу якість запропонованих
матеріалів та засобів, які будуть використовуватися при здійснення ремонту предмету
закупівлі.

Директор ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» ___________________

М.І. Булаш

51900, м. Кам’янське, проспект Наддніпрянський, будинок 12, тел. +380567855208, код ЄДРПОУ 40107815

Вих. № 12.03/36 від 12 березня 2018 року
Департамент житлового
господарства Дніпровської міської
ради

Лист-підтвердження
Повідомляємо Вас, що Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР-РЕММОНТАЖ» є
суб’єктом малого підприємництва.
Згідно до ч. 3 ст. 11 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (№ 996XIV від 16.07.1999 р.) для суб'єктів малого підприємництва, неприбуткових підприємств, установ
та організацій і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними
положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у
складі балансу і звіту про фінансові результати.
Враховуючи
вищезазначене,
фінансова
звітність
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю «УКР-РЕММОНТАЖ» не містить звіту про рух грошових коштів.

Директор ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» ___________________

М.І. Булаш

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
ДОГОВІР ПІДРЯДУ
м. Дніпро

“ ___ ” __________2018 року

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (далі – Замовник),
в особі директора департаменту Грицая Владислава Вікторовича, що діє на підставі
Положення про департамент (далі – Замовник), з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР-РЕММОНТАЖ», в особі директора
Булаш Маї Ігорівни, що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони (разом –
Сторони), уклали цей договір про таке (далі – Договір).
1.Предмет договору
1.1. Підрядник зобов’язується виконати роботи _________________________- відповідно
до проектної та кошторисної документації, а Замовник – прийняти і сплатити за виконані роботи.
2. Вимоги до якості робіт
2.1. Підрядник повинен виконати Замовнику передбачені цим договором роботи, якість
яких відповідає вимогам чинного законодавства, нормативно-технічним актам та санітарним
нормам.
3. Ціна договору
3.1.
Ціна
цього
Договору
становить
________________
грн.
(______________________________________) у тому числі ПДВ 20% - __________________ грн.
3.2. Ціна цього Договору може бути змінена у випадках, передбачених ст. 36 Закону
України «Про публічні закупівлі» та п. 13.2 цього Договору.
4. Порядок приймання-передачі та оплати виконаних робіт
4.1. При наявності коштів Замовник перераховує Підряднику аванс у розмірі 60 % ціни
Договору, визначеної пунктом 3.1. даного Договору для виконання робіт з капітального ремонту
по кожному виду робіт за цим договором згідно із календарним графіком виконання робіт у
порядку передбаченому постановами КМУ від 27.12.01 р № 1764 «Про затвердження порядку
державного фінансування капітального будівництва» та від 23.04.14 р. № 117 «Про здійснення
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Погашення
авансу Підрядник зобов’язується використати протягом 3-х календарних місяців.
По закінченні 3-х місячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику,
в разі не своєчасного повернення, Підрядчик повертає аванс та сплачує Замовнику пеню в
розмірі 0,5% від суми авансу.
4.2. Передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється
Актом виконаних робіт, який складає Підрядник. Замовник зобов’язаний підписати подані
Підрядником Акти виконаних робіт або надати обґрунтовану письмову відмову від їх підписання
протягом п’яти днів з дня одержання. У разі ненадання Замовником обґрунтованої відмови від
підписання Актів виконаних робіт у вказаний строк, роботи згідно даних Актів виконаних робіт
вважаються виконаними та прийнятими Замовником і підлягають оплаті.
4.3. Недоліки у виконанні робіт, виявленні в процесі приймання закінчених робіт, які
виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених
Замовником.
4.4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі Актів виконаних робіт.
Замовник зобов’язаний сплатити вартість виконаних робіт протягом 90 днів з дня підписання
Сторонами Акту виконаних робіт.
5. Строк виконання робіт

5.1. Початок робіт та закінчення виконання робіт визначається Сторонами у
Календарному плані. Календарний план (додаток № 1) та план фінансування будівництва
(додаток №2) є невід’ємними частинами договору.
5.2. Підрядник може виконати роботи достроково.
6. Права та обов’язки сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи в порядку,
передбаченому Розділом 4 цього Договору;
6.1.2.Здійснювати приймання виконаних Підрядником робіт в порядку, передбаченому
Розділом 4 цього Договору;
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі, якщо Підрядник не виконує роботи за цим
Договором у встановлений строк, письмово повідомивши Підрядника за п’ять днів до дати
розірвання Договору;
6.2.2. здійснювати у будь-який час, не втручаючись у діяльність Підрядника, технічний
нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
6.2.3. За взаємною згодою з Підрядником зменшувати обсяг виконання робіт та загальну
вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків;
6.2.4. За взаємною згодою з Підрядником змінювати строки виконання робіт.
6.2.5.Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок допущених
Підрядником порушень під час виконання робіт.
6.2.6. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана
належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а
в разі невиконання Підрядником цієї вимоги – відмовитися від договору підряду та вимагати
відшкодування збитків.
6.3. Підрядник зобов’язаний:
6.3.1. виконати роботи з використанням власних ресурсів та у встановлені цим
Договором строки відповідно до проектної та кошторисної документації;
6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим
розділом 2 цього Договору.
6.3.3.Передати Замовнику виконані роботи у порядку, передбаченому Розділом 4 цього
Договору;
6.3.4. Своєчасно та безоплатно усувати недоліки робіт, допущені з вини Підрядника.
6.4. Підрядник має право:
6.4.1. Залучати до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників);
6.4.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.
6.4.3. На дострокове виконання робіт.
6.4.4. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Замовником за
цим Договором, письмово повідомивши про це Замовника за п’ять днів до дати розірвання
Договору
7. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників
7.1. Для виконання окремих робіт, які потребують спеціального обладнання або дозволу,
чи за інших обставин, Підрядник має право залучити до виконання робіт субпідрядників.
8. Відповідальність Сторін
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
8.2. У разі порушення строків виконання робіт, Підрядник сплачує Замовнику пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, а у разі здійснення
попередньої оплати, Підрядник, крім сплати штрафних санкцій, повертає Замовнику неосвоєні
своєчасно кошти з урахування індексу інфляції.

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені
невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.
8.3. У разі порушення строків оплати виконаних робіт, Замовник сплачує Підряднику пеню
у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплачених робіт за кожний день
прострочення.
8.4. Підрядник несе відповідальність за повноту, якість виконаних робіт та їх відповідність
чинному законодавству, нормативно-технічним актам та санітарним нормам.
8.5 Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому
порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень,
залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови
Договору тощо.
8.6 У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються в судовому
порядку.
9. Обставини непереборної сили
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або
неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно відбулося
внаслідок дії форс-мажорних обставин.
9.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини
зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч
волі або бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні
явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки
тощо), біди техногенного і антропогенного походження (вибухи, пожежі тощо), обставини
суспільного життя (військові дії, суспільні хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), які
роблять неможливим виконання Сторонами зобов’язань за цим договором або перешкоджають
такому виконанню.
9.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим
Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити в 5-денний
термін іншу сторону про існуючі перешкоди і їх вплив на виконання зобов’язань за цим
договором, інакше Сторона позбавляється права в подальшому посилатися на такі обставини.
Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.
9.4. Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку у разі дії
форс-мажорних обставин більше одного місяця, письмово повідомивши іншу Сторону.
10. Гарантійні терміни якості виконаних робіт і порядок усунення виявлених недоліків
(дефектів)
10.1.Термін гарантії належної якості виконаних робіт Підрядником за цим договором
складає 36 календарних місяців з моменту підписання сторонами Акту виконаних робіт, за
винятком випадків, якщо погіршення якості виконаних робіт мало місце через винні дії третіх
осіб. Гарантія якості виконаних Підрядником робіт розповсюджується на все, що складає
результат роботи за цим договором.
11. Вирішення спорів
11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
11.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку.
12.
Строк дії договору
12.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання та
скріплення печатками Сторін та діє до______________ року, а у частині розрахунків до повного
виконання зобов’язань за цим Договором.
12.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову
юридичну силу.

13.
Інші умови
13.1. Усі зміни і доповнення до цього Договору діють лише у тому випадку, якщо вони
здійснені у письмовій формі і підписані всіма Сторонами.
13.2. Умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого
товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару,
виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних
обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки
фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми,
визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів,
робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
13.3. Сторони домовились, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та дані, які
відносяться до Договору та його виконання, є конфіденційними та не можуть бути переданими
третім особам без попередньої згоди на другої Сторони Договору, крім випадків, коли ця
передача пов’язана з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або
сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених діючим
законодавством, яке регулює зобов’язання, а також на вимогу контролюючих органів.
14.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
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в особі директора Булаш Маї Ігорівни даємо (даю) згоду на обробку, використання,
поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про
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електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна
інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаємо (надаю) про
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