ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ____
м.__________________

«___» ___________2019 року

Фізична особа-підприємець Зубенко Микита Владиславович , надалі «Виконавець» в особі
Зубенка Микити Владиславовича, що діє на підставі Виписки з ЄДР, з однієї сторони та КЗ
КОР КОСДЮСШОР «Промінь»з велоспорту, надалі «Замовник», в особі в.о.директора
Чмирука Дмитра Архиповича, що діє на підставі Статуту з другої сторони, уклали цей договір
про наступне:
1.Предмет договору
«Замовник» замовляє, а «Виконавець» приймає на себе зобов’язання виконати поточний
ремонт 26 спортивних велосипедів школи по заміні велозапчастин швидкого зносу (Касет,
ланцюгів, дуалів, перемикачів задніх) у кількості 104 робіт – ( Код ДК 021:2015: 50110000-9
Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього
обладнання – спортивних велосипедів)
2.Сума договору
2.1. Сума договору визначається на підставі узгодженого та підписаного Сторонами акту,
який є невід’ємним додатком до даного Договору.
2.2. Сума договору відповідно до акту складає 199 000,00 грн. (Сто дев`яносто дев `ять
тисяч грн. 00 коп.) Без ПДВ.
2.3. Загальна сума договору відповідно до акту може бути змінена за взаємною згодою сторін
порівняно з узгодженою на день підписання загальною вартістю акту з причин підвищення
цін на матеріали, комплектуючі, або в силу змін в законодавстві, інфляції та інших подій, які
можуть впливати на собівартість робіт(послуг), що виконуються Виконавцем.
2.4. Зміни до акту можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін у наступних випадках:
2.4.1. За пропозицією Замовника при зміні об’ємів та складу роботи,що підлягають
виконанню;
2.4.2. За пропозицією Виконавця при зміні законодавчих актів нормативного характеру, що
безпосередньо впливають на суму акту;
2.4.3. За пропозицією Виконавця у разі зміни ціни на матеріали ( комплектуючі вироби).
2.5. Пропозиції щодо зміни акту мають бути надіслані Стороною,що виступає ініціатором
таких змін, інший в триденний термін з моменту, коли вона дізналась про такі зміни.
3. Порядок розрахунків
3.1.Оплата за даним договором здійснюється в національній валюті України – гривні.
3.2.Розрахунок згідно акту виконаних робіт і кошторису здійснюються в безготівковому
порядку шляхом перерахунку грошових коштів на рахунок Виконавця.
3.3.При перерахуванні грошових коштів посилання на договір та акт є обов”язковим.
3.4.Форма розрахунків - банківський переказ.
3.5.Порядок оплати:
3.5.1.100% оплата вартості робіт та запчастин для заміни, згідно кошторису витрат,
відповідно до узгодженого сторонами акту має бути перераховано Замовником у якості
попередньої оплати в тридцяти денний термін з моменту підписання кошторису.

Б.П. ФОП Зубенко М.В.

4.Відповідальність сторін.
4.1.При невиконанні або неналежному виконанні умов Договору „Сторона” порушник
несе відповідальність за збитки, заподіяні другій „Стороні” у відповідності із чинним
законодавством України.
4.2. Виконавець несе гарантійне зобов’язання за якість запасних частин швидкого зносу до
спортивних велосипедів.
5. Інші умови
5.1 Усі спори і розбіжності , які можуть виникнути при використанні цього договору,
вирішуються шляхом переговорів.
5.2 В інших випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються діючим
законодавством.
5.3 Даний договір складений в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної із сторін.
5.4 Даний договір набирає чинності з дня підписання і діє до 31.12.2019 р.

6. Реквізити сторін.
Виконавець

Фізична особа-підприємець Зубенко Микита
Владиславович
08142, Київська обл. Києво-Святошинський р-н,
с.Бобриця , вул.Дружби б.118
р/р 26000053020721
в ПАТ КБ «Приватбанк» м.Київ
МФО 321842, ОКПО3478701438
Email: nikitazubenko@gmail.com
Тел.+380504730623
Б.П.

ФОП Зубенко М.В.

Замовник
КЗ КОР КОСДЮСШОР “ПРОМІНЬ»ВС
м. Біла Церква
вул. Сквирське шосе,256
МФО 820172
Р/р 35427162034476 в
БЦУДКСУ в Київській обл.
ЄДРПОУ 20608815
тел. (04563)40808
067-794-12-55
В.о.директора
__________________

Д.А. Чмирук

Додаток 1
до Договору підряду
№________від «___» _______ 2019
КОШТОРИС

Послуги з поточного ремонту велосипедів-заміні вело запчастин швидкого зносу
(касет, ланцюгів, пар дуалів, перемикачів задніх)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Найменування запчастини, що належить до заміни

кіл

Касета Shimano 105 CS-R7000 11-28 11зв
Касета Shimano CS-HG500 (11-32) 10зв
Касета Shimano Sora CS-HG50 (12-23T) 9зв
Ланцюг Shimano CN-HG601, 11-s
Ланцюг Shimano CN-HG95, 10-s
Ланцюг Shimano CN-HG53, 9-s
Дуали Shimano 105 ST-R7000(пара) 11-s
Дуали Shimano Tiagra ST-4700(пара) 10-s
Дуали Shimano Sora ST-3500 (пара) 9-s
Перемикач задній Shimano 105 RD-5800
Перемикач задній Shimano Tiagra RD-4700SS
Перемикач задній Shimano Sora RD-R3000SS

6
12
8
6
12
8
6
12
8
6
12
8

Всього на суму:

Ціна за од з
монтажем
1630.00
1150.00
753.00
950.00
800.00
660.00
6910.00
4560.00
3722.00
1150.00
870.00
690.00
Всього

Сто дев`яносто дев`ять тисяч грн., 00 коп. Без ПДВ.

Фізична особа-підприємець Зубенко Микита
Владиславович
08142, Київська обл. Києво-Святошинський рн, с.Бобриця , вул.Дружби б.118
р/р 26000053020721
в ПАТ КБ «Приватбанк» м.Київ
МФО 321842, ОКПО3478701438
Email: nikitazubenko@gmail.com
Тел.+380504730623

КЗ КОР КОСДЮСШОР «Промінь» ВС
м. Біла Церква
вул. Сквирське шосе, 256
МФО 820172
Р/р 35427162034476 в
БЦУДКСУ в Київській обл.
ЄДРПОУ 20608815
тел. (04563)40808
067-794-12-55

ФОП Зубенко М.В.
Б.П.

Сума,Без
ПДВ
9780.00
13800.00
6024.00
5700.00
9600.00
5280.00
41460.00
54720.00
29776.00
6900.00
10440.00
5520.00
199 000.00

Зубенко М.В.

___________

Д.А. Чмирук

