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Вих. № 041218/15
Від 04.12.2018

Голові тендерного комітету

Баштанської міської ради
Драгуновському В.В.

Проект
ДОГОВІР ПІДРЯДУ №____
м. Баштанка

«____» ___________ 2018 р.

Баштанська міська рада, надалі «Замовник», в особі
_____________________________________________________, що діє на підставі Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку та
_________________________________________, надалі «Виконавець», в особі
________________________________________________, що діє на підставі
___________________________________________________з другої сторони, уклали даний
договір про наступне:
1. Предмет договору
”Замовник” доручає, а “Підрядник” приймає на себе зобов’язання своїми силами та засобами
чи силами і засобами “Субпідрядника” надавати: ДК 021:2015 код 50230000 - 6 – Послуги з
ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та
супутні послуги (Послуги з технічного обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення на
2018 рік) вулиць, площ, скверів та парків населених пунктів Баштанської міської ради, а саме:
виправлення частково опор на вулиці (протягом року); заміна дротів і розтяжок у прогоні між
опорами; регулювання тросів; заміна освітлювальної арматури в окремих місцях на вулиці
(дорозі) протягом року; заміна кабелю на вулиці (дорозі); ліквідація обривів та перетяжка
провисаючих дротів; виправлення і заміна окремих траверс; заміна ізоляторів; натяг нових
дротів; фарбування арматури світильників та опор; щорічне проведення ревізії та ремонт
автоматики і телемеханіки з заміною деталей, що порушують нормальну роботу апаратури;
ремонт та заміна реле часу (контактних годинників) і фотореле для керування зовнішнім
освітленням; ремонт засобів автоматики і телемеханіки з керуванням вуличного освітлення;
ремонт і заміна заземлюючих пристроїв, обслуговування ліхтарів зовнішнього освітлення
повітряних ліній, кабельних ліній, пунктів живлення зовнішнього освітлення, приладів
телемеханічного і механічного управління зовнішнього освітлення, заміна електроламп,
ліквідація пошкоджень електромереж, освітлювальної арматури та устаткування, виправлення
окремих опор, підвісок, кронштейнів тощо, заміна дроселів та відбивачів, огляд кабельної
лінії, зняття показників лічильників в щитах ліній електропередач, які знаходяться на балансі
“Замовника” і складання звіту про спожиту електроенергію.
1.1. Об’єм та вартість доручених “Підряднику” послуг по даному договору визначається
згідно набору робіт в межах вартості договору та кошторису.
1.3. Обсяг послуг може бути зменшений залежно від фактичного фінансування видатків
міського бюджету.
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2. Ціна договору
2.1. Ціна договору становить ____________________ (______________________________).
2.2.Ціна договору є динамічною та може бути зменшена за взаємною згодою сторін
3. Порядок здійснення оплати
3.1.Оплата за надані послуги проводиться «Замовником» на основі акту виконаних робіт
форми № КБ-2в, довідки форми № КБ-3 після виконання рабіт.
3.2. Фінансування даних послуг зазначених п.1.1. договору проводиться в межах бюджетних
надходжень.

4. Порядок виконання робіт
4.1. «Підрядник» зобов’язується протягом 2018 року надавати послуги передбачені п 1.1.
даного договору.
4.2. Роботи виконуються протягом 48 годин з моменту отримання «Підрядником» письмової
заявки від «Замовника» про перелік і місце виконання послуги. Заявка може бути передана
«Підряднику» в електронному вигляді або факсимільним зв’язком. Періодичність подачі
заявок-кожну п’ятницю.
4.3. Вартість наданих послуг ( виходячи з об’ємів ) не повинна перевищувати бюджетні
видатки поточного року на дані роботи.
4.4. При виявленні неякісно наданих послуг складається акт, який підписується
представниками “Замовника” і «Підрядника».
4.5. “Підрядник” зобов’язується за власні кошти та власними силами усунути всі виявлені
недоліки, а у випадку неможливості усунення недоліків об’єм неякісно наданих послуг
знімається з оплати.
4.6. «Підрядник» має право залучати до виконання робіт «Субпідрядника».
Відношення між «Субпідрядником», «Підрядником» і «Замовником» регулюється чинним
законодавством.
5. Права і обов’язки сторін
5.1.«Замовник» зобов’язаний:
5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги відповідно до бюджетних
надходжень;
5.1.1. Приймати виконані послуги згідно акту виконаних підрядних робіт (форми № КБ-2в);
5.1.3. Перевірити акти виконаних робіт та інші необхідні документи та направити їх в
п’ятиденний термін «Підряднику» або в письмовій формі обґрунтувати відмову в підписанні з
переліком неякісно виконаних робіт і терміном усунення недоліків.
5.1.4. Кожної п’ятниці подавати «Підряднику» попередньо погоджений набір робіт на
наступний тиждень.
5.2. «Замовник» має право:
5.2.1. Достроково розірвати даний договір у разі невиконання зобов’язань «Підрядником»,
повідомивши про це його за 30 днів до розірвання договору.
5.2.1. Здійснювати контроль за фактичним виконанням робіт по даному договору та
змінювати черговість робіт.
5.2.2. Зменшувати обсяг послуг та загальну вартість цього договору залежно від реального
фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до даного договору.
5.3. «Підрядник» зобов’язаний»:
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5.3.1. Забезпечити виконання послуг у строки встановлені п.4.1. даного договору;
5.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2
цього договору;
5.3.3. Приступити до виконання п. 1.1 договору на наступний день після отримання набору
робіт;
5.3.4. До 25 числа поточного місяця направляти «Замовнику» акти фактично виконаних робіт
(форми № КБ-2в).
5.4.
«Підрядник» має право:
5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
У разі невиконання зобов’язань «Замовником» достроково розірвати цей договір,
повідомивши про це «Замовника» за 30 днів до розірвання договору.
6.
Відповідальність сторін
6.1. “Підрядник” несе відповідальність за терміни та якість надання послуг, а “Замовник” за
своєчасну оплату. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за
договором сторони несуть відповідальність передбачену законом та цим договором.
6.2. Відповідальність за організацію дотримання правил техніки безпеки та дотримання
безпеки дорожнього руху при виконанні робіт повністю бере на себе “Підрядник”.
6.3. При ненаданні, або при неналежному надання послуг передбачених п. 1.1. даного
договору, внаслідок чого трапився нещасний випадок, або аварійна ситуація, завдану
моральну і матеріальну шкоду потерпілим повністю відшкодовує „Підрядник” за умови 100%
оплати за виконані роботи в попередній період.
6.4.При невиконанні „Підрядником” вимог даного договору „Замовник” нараховує штрафні
санкції (пеню) в розмірі облікової ставки НБУ з дня отримання бюджетних
коштів„Підрядником”.
6.5.’’Підрядник’’ не несе відповідальності за не справності в системі зовнішнього освітлення,
якщо ’’Замовник’’ несвоєчасно подав, або не подав взагалі дефектні акти на усунення
недоліків, набір робіт, графіки технічного обслуговування і регламент робіт з технічного
обслуговування.
6.6.’’Підрядник’’ припиняє виконання робіт, якщо вартість робіт зазначених в п.1.1. протягом
терміну дії договору буде перевищувати вартість договору.
6.7.’’Підрядник’’ не несе відповідальності у випадках: несанкціонованого доступу (втручання)
сторонніх осіб в роботу зовнішнього освітлення, аварій, які виникли не з вини ’’Підрядника’’,
а саме розкрадання обладнання, механізмів, пристроїв, пристосувань, кабельних ліній,
повітряних ліній та інших цінностей сторонніми особами, форс-мажорних обставин,
пошкодження сторонніми особами, виходу з ладу, поломки запірних пристроїв, огородження
тощо, що унеможливлюють вільний доступ до електрообладнання, механізмів, пристроїв
зовнішнього освітлення.
7.
Порядок врегулювання спорів
7.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникають в процесі виконання даного договору,
вирішуються шляхом переговорів між договірними сторонами.
7.2. При недосягненні згоди спір чи розбіжності підлягають розгляду в Господарському суді
згідно чинного законодавства.
8.

Інші умови
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8.1. Всі зміни і доповнення до даного договору оформляються додатковою угодою, яка є
невід’ємною частиною даного договору та набуває юридичної сили з моменту підписання її
двома сторонами.
9.
Строки дії договору
9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його двома сторонами та діє 31.12.2018
року, а по взаєморозрахунках до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
9.2. Даний договір складений у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
10. Юридичні адреси сторін
«Замовник»:

«Виконавець»:

Баштанська міська рада
56101, Миколаївська обл.,м. Баштанка
вул. Героїв Небесної сотні, 38
р/р.
ГУДКСУ в Миколаївській обл.,
МФО 826013, код ЄДРПОУ 04376469

Директор ТОВ «Альвера»

_______________

Добролежа О.В.

