Договір № $У&
м. Кривий Ріг

« 6>/ »

&&__________

2017 р.

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, іменований надалі,
«ЗАМОВНИК», в особі начальника Кріпак Тетяни Петрівни., що діє на підставі Положення з
одного боку та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвент» в особі
директора Коржова Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту з іншого боку,
іменований надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», уклали договір про наступне:

Предмет договору
1.1. Договір є основним документом, що визначає права та обов’язки сторін по виконанню послуг на
об’єктах.
1.2. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виконати на свій ризик послуги з
поточного ремонту дошкільного навчального закладу №76 загального розвитку, за
адресою м. Кривий Ріг мкр. 4-й Зарічний, 12а. Обсяг, характер та вартість послуг
визначається локальним кошторисом з договірною ціною, який є невідємною частиною цього
договору.
2. Ціна предмету договору
2.1. Вартість договору складає 188432 гри. 40 коп. з ПДВ (Сто вісімдесят вісім тисяч чотириста
тридцять дві грн., 00 коп.), в т.ч. ПДВ 31405 грн 40 коп. (Тридцять одна тисяча чотириста п’ять
грн., 40 коп.)
2.2. Валютою платежу, в якій виконуються платежі за Договором, визначається гривня. Договірна ціна
визначається згідно ДСТУ Б Д 1.1-1:2013
2.3. У разі необхідності виконання додаткових послуг, не передбачених Договором, Сторони
укладають додаткову угоду.
3. Термін виконання послуги
3.1. ВИКОНАВЕЦЬ здійснює виконання послуги у наступні терміни:
Початок виконання послуги_________ & 0 13 _______________________
Закінчення послуги
___________ » куг >
6 &-Р (•У______
4. Порядок здачі та прийому виконаних послуг
4.1. Прийом та оцінка виконаних послуг здійснюється уповноваженими особами ЗАМОВНИКА до 20
числа щомісяця та оформлюється підписанням актів виконаних послуг за формою № КБ-2В та
довідки форми КБ-3, які є підставою для виплати коштів на користь ВИКОНАВЦЯ.
4.2. У разі мотивованої відмови ЗАМОВНИКА прийняти виконані послуги, сторони складають акт з
переліком претензій ЗАМОВНИКА з визначенням необхідних доопрацювань та терміну
виконання послуг.
4.3. Якщо в процесі послуг виявляється неможливість їх продовження. ВИКОНАВЕЦЬ повинен
письмово повідомити про це ЗАМОВНИКА терміново у ту ж добу.
5. Порядок розрахунків за виконані послуги
5.1.Відповідно до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23 квітня 2014 р. «Про
здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»
ЗАМОВНИК переховує попередню оплату у розмірі до 30% від вартості Договору.

5.2. Протягом місяця поточного року з дня надходження коштів, як попередня оплата ВИКОНАВЕЦЬ
підтверджує їх використання згідно підписаних актів наданих послуг.
5.3. Решта коштів перераховується ЗАМОВНИКОМ на рахунок ВИКОНАВЦЯ шляхом
перерахування відповідної суми у національній валюті України у безготівковому порядку після
підписання відповідних актів виконаних послуг за формою № КБ-2В та довідки форми КБ-ЗВ.
5.4. Послуги, виконані з порушенням будівельних норм, не оплачуються до усунення ВИКОНАВЦЕМ
браку. При затримці строків виконання послуг за цим Договором ВИКОНАВЕЦЬ сплачує
ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочки.
6. Використання документів та інформації
6.1. ВИКОНАВЕЦЬ не повинен без одержання письмової згоди ЗАМОВНИКА розкривати умови та
інформацію, що міститься в даному Договорі.
7. Майнова відповідальність
7.1. ВИКОНАВЕЦЬ несе майнову відповідальність за збереження виконаних послуг, наслідки їх
пошкодження до підписання акту прийняття виконаних послуг.
8. Зобов’язання та відповідальність сторін
8.1. ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання:
8.1.1. Виконати послуги за цим договором з дотриманням будівельних норм і правил, що діють на
території України. Оформити відповідно до чинних норм Законодавства України виконавчу
документацію, акти виконаних послуг.
8.1.2. Забезпечити в період виконання послуг необхідні протипожежні заходи, умови режиму послуги
на об’єктах та додержання вимог щодо техніки безпеки і охорони праці.
8.1.3. Виконавець несе відповідальність за розрахунок вартості послуг передбачених предметом
договору.
8.1.4. Виконавець несе відповідальність за відповідність якості та обсягів згідно договору.
8.2. ЗАМОВНИК бере на себе зобов’язання:
8.2.1. Забезпечити прийняття від ВИКОНАВЦЯ виконаних послуг і проведення з ним розрахунків в
порядку, передбаченому цим Договором.
8.2.2. Своєчасно проводити оплату за фактично виконані послуги.
8.2.3. ЗАМОВНИК має право зменшити обсяг послуг залежно від реального фінансування видатків.
8.3. Сторони несуть відповідальність:
8.3.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором згідно діючого
Законодавства України.
9. Форс-мажор.
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим
Договором, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору (стихійні лиха, пожежі,
страйки робітників, катастрофи, акти уряду, які можуть вплинути на умови виконання цього
Договору).
9.2. Сторони у випадку настання форс-мажору мають право перенести терміни виконання Договору чи
оголосити про припинення його дії на узгоджений сторонами строк.
10. Гарантії
10.1.
Гарантійний строк за цим Договором з моменту прийняття актів виконаних послуг
становить термін визначений діючими нормативами на момент укладання договору.
10.2.
ВИКОНАВЕЦЬ гарантує усунення за свій рахунок виявлених дефектів, допущених з його
вини, за власні кошти.

11. Інші умови
11.1.
Договір оформлений у двох примірниках по одному для кожної зі сторін, має однакову
юридичну силу з моменту його підписання.
11.2.
Положення, які не врегульовані сторонами в Договорі, керуються чинним Законодавством
України.
11.3.
Відповідно до ст..651 Цивільного Кодексу України, зміни або розірвання Договору
допускаються лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом.
11.4.
Умови Договору можуть бути змінені за згодою сторін з обов’язковим укладанням
Додаткової угоди згідно чинного Законодавства України.
12. Розв’язання спорів
12.1.
Непорозуміння, які можуть виникати у ході виконання даного Договору вирішуються
шляхом переговорів.
12.2.
Усі спори між сторонами, за яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності
до чинного Законодавства України в господарському суді.
13. Термін дії договору та умови виконання
13.1.
Договір укладений на термін з дати підписання і діє до 31.12.2017р. , але в будь-якому разі
до повного виконання сторонами своїх зобов’язань та закінчення гарантійного строку.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ
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