Д О Г О В О Р І» 14-03-18
про закупівлю послуг за державні кошти
м. Полтава

« 06 » серпня 2018 р.

Служба автомобільних доріг у Полтавській області, яка є неприбутковою організацією та не
платником ПДВ, в особі голови тендерного комітету, заступника начальника Нечипоренка
Володимира Петровича, який діє на підставі Довіреності від 02.01.2018 р. № 01-01/01-1 (далі Замовник) з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Дорстрой Монтаж Київ»
(ТОВ «Дорстрой М онтаж Київ»), яка є платником ПДВ в розмірі 20% та інших податків і зборів на
загальних умовах, в особі директора Туніка Анатолія Васильвича, що діє на підставі Статуту, (надалі
Підрядник) з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали цей Договір про таке (надалі - Договір):
I. Предмет договору
1.1. Підрядник зобов'язується надати послуги «ДК 021:2015: 50230000-6. Послуги з ремонту,
технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні
послуги (обслуговування існуючих об'єктів стаціонарного штучного освітлення, систем дорожнього
метеоспостереження та автоматизованої системи управління дорожнім рухом при
експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування державного значення)»,
а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги в межах виділених фінансових ресурсів згідно з
вимогами діючих нормативно-правових актів та стандартів.
1.2. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків
II. Якість чи послуг
2.1. Якість послуг, які Виконавець повинен надати Замовнику за цим Договором, має відповідати
вимогам безпеки, стандартам та іншим нормативно-правовим актам, які діють на території України та
регулюють порядок надання таких послуг.

III. Ціна договору
3.1.
Вартість робіт (договірна ціна) за цим договором визначається тендерною пропозицією
Підрядника, є динамічною і становить: 42 160 000,00 гри. (Сорок два мільйони сто шістдесят тисяч
гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% - 7 026 666,67 грн. (Сім мільйонів двадцять шість
тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок).
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін згідно чинного
законодавства.
3.3. Перегляд договірної ціни обгрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом
укладання додаткових угод, які є невід'ємними частинами цього Договору.
3.4. Замовник забезпечує фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету в межах їх
фактичного фінансування, але у будь-якому випадку в міру надходження таких грошових коштів від
головного розпорядника бюджетних коштів - Державного агентства автомобільних доріг України
(Укравтодор).
3.5. Бюджетні фінансові зобов’язання Замовника за цим Д оговором, виникають у разі
наявності відповідних бю джетних асигнувань, та у межах відповідних кош торисних призначень
та фактичних надходж ень на казначейський рахунок Замовника.
3.6. Порядок визначення вартості робіт проводиться згідно положень СОУ 42.1-37641918-050:2012
т а з урахуванням окремих положень ДСТУ Б Д .1.1-1:2013 і може змінюватись у випадках, передбачених
п.6.3.3.2 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 та цим Договором, з урахуванням вимог ст.36 Закону України «Про
публічні закупівлі».
IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Замовник здійснює платежі за фактично виконані роботи за рахунок бюджетних коштів у
порядку, встановленому бюджетним законодавством та вимогами казначейського обслуговування
бюджету за видатками в міру надходження коштів фінансування на казначейський рахунок Замовника
на підставі рахунку-фактури Підрядника з доданими до нього наступними документами:
акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в - додаток «Т» ДСТУ Б
Д. 1.1-1:2013), підписаного уповноваженими представниками обох сторін.
довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3 - додаток
«У» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013), підписаної уповноваженими представниками обох сторін.
4.2. Будь-які юридичні та фінансові зобов’язання Замовника за цим Договором виникають у разі
наявності та виключно в межах затверджених Замовнику бюджетних призначень, виділених бюджетних

асигнувань та фактично отриманих Замовником бюджетних коштів на виконання бюджетної програми
КПКВ 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування» за КЕКВ
2281. При наявності коштів на казначейському рахунку Замовника, оплата проводиться за фактично
виконані об'єми робіт, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок
Підрядника протягом ЗО календарних днів з дати підписання Сторонами документів визначених п.4.1
Договору.
4.3. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, терміни розрахунків ви
значаються умовами фінансування Замовника, встановленими головним розпорядником коштів Укравтодором, та умовами казначейського обслуговування бюджету за видатками. Кінцевий термін
розрахунків залежить від дати надходження відповідних коштів на казначейський рахунок Замовника від
їх головного розпорядника і може становити до ЗО днів від дати подання платіжного доручення до органу
Державної казначейської служби України.
4.4. У разі порушення Підрядником своїх зобов'язань відповідно до Договору Замовник має право не
проводити оплату робіт повністю або частково та/або використовувати штрафні санкції, передбачені цим
Договором і чинним законодавством України.
4.5. Замовник за участі Підрядника має право відкоригувати вартість виконаних робіт, що пі
длягають оплаті, у випадках:
необгрунтованості в поточних документах цін, обсягів робіт, невідповідності їх будівельним
нормам, стандартам та правилам;
У
виявлення будь-яких помилок, упущень, що стосуються раніше підписаних документів.
У такому разі термін оплати робіт визначається від дати прийняття та узгодження Замовником
поданих Підрядником відкоригованих документів.
,
4.6. Замовник за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів може здійснювати по
передню оплату робіт на строк, що не перевищує одного місяця, у порядку, встановленому постановою
КМУ від 23.04.2014 № 117, та в розмірі до ЗО % вартості робіт від річного обсягу їх фінансування за цим
Договором. Підрядник зобов'язується використати отримані кошти попередньої оплати для надання
послуг/виконання робіт у порядку, визначеному нормативно-правовими актами, які діють на момент
проведення попередньої оплати.
4.7. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення
процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної
в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому
порядку. (Відповідно до умов частини п'ятої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»).
4.8. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника обставини ненадходжен- нй
коштів з бюджету або від їх головного розпорядника на реєстраційний казначейський рахунок Замовника
для оплати послуг за цим Договором, а також несвоєчасного їх перерахування органами державної
казначейської служби, визнаються Сторонами обставиною, що має місце не з вини Замовника.
V. Надання послуг (виконання робіт)
5.1. Строк (термін) надання послуг - протягом 2018 р.
5.2. Місце надання послуг - ділянки автомобільних доріг загального користування державного
значення згідно технічного завдання в межах Полтавської області.
5.3. Термін початку виконання робіт за цим Договором обумовлюється датою його укладання
Сторонами та затвердження Замовнику відповідних бюджетних призначень.
5.4. Підрядник виконує надає послуги/виконує роботи відповідно до чинних будівельних норм,
регламентів, правил та стандартів. В місцях виконання робіт Підрядник забезпечує належну організацію
дорожнього руху, техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та екологічних вимог,
встановлених чинним законодавством.
5.5 Замовник здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни
виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і стандартам, а матеріалів, виробів та конструкцій
державним стандартам, регламентам і технічним умовам.
5.6. Після завершення робіт Підрядник передає Замовнику комплект виконавчої та іншої до
кументації, обумовленої діючим на дату передачі законодавством.
5.7. Замовник має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектнокошторисної документації, складу і обсягу робіт, якщо інше не передбачено чинним законодавством:
Підрядник зобов'язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 5 днів до дати
початку виконання відповідних робіт.
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5.8. Зміна проектних рішень, виконання додаткових робіт з ініціативи Підрядника можливі тільки за
умови письмової згоди Замовника.
5.9. У разі необхідності залучення Підрядником субпідрядників в межах, передбачених діючим
законодавством про публічні закупівлі, та не зазначених у тендерній пропозиції, їх залучення
здійснюється на підставі письмового запиту Підрядника. Замовник в термін до п'яти робочих днів
повідомляє Підрядника про своє рішення щодо погодження субпідрядної організації. Укладання
субпідрядних договорів не створює будь-яких правовідносин (зобов'язань) між Замовником і суб
підрядником Підрядника.
VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Оплачувати надані послуги (роботи) у порядку, визначеному розділом IV цього Договору.
6 .1.2. Приймати надані послуги (роботи) у порядку, визначеному розділами IV та V цього Договору.
6.1.3. Передати «Підряднику» місце виконання робіт до початку виконання робіт за цим Договором.
6.1.6. Інші обов'язки визначені Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України,
іншими нормативно-правовими актами щодо договору підряду.
6.2. Замовник має право:
:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником,
повідомивши про це його у строк 5 робочих днів.
;.
6.2.2. Контролювати надання послуг у порядку, встановленому цим Договором.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
6.2.4. Повернути документи Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення
документів, зазначених у пункті 4.1 розділу IV цього Договору.
6.2.5. Затримувати приймання робіт, які виконані з порушенням будівельних норм і правил,
проектних рішень до усунення Підрядником виявлених порушень та відмовитись від прийняття
закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до
мети, зазначеної у Договорі, та не можуть бути усунені Підрядником, або третьою особою.
6.2.6. Вимагати виправлення виявлених в процесі перевірок і випробувань неякісних робіт (брак), а
неякісних матеріалів - заміні за рахунок Підрядника в строки, встановлені протоколами (актами). У разі
невиконання цих вимог Підрядником у встановлені протоколами (актами) строки Замовник може
залучити для виправлення неякісно виконаних робіт іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється
за рахунок Підрядника, зокрема шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках з
Підрядником за виконані роботи.
6.2.7. Видавати при виявленні невідповідності виконаних Підрядником робіт, відповідне
розпорядження про усунення браку або припинення робіт, яке є обов'язкове для виконання Підрядником.
6.2.8. Розірвати Договір з Підрядником в тому випадку, якщо Підрядник систематично (два і більше
разів) допускає неякісне виконання робіт або використовування неякісних матеріалів в процесі виконання
робіт та вимагати в цьому випадку відшкодування Підрядником у повному обсязі збитків, заподіяних
достроковим розірванням Договору.
6.2.9. Обгрунтовано вимагати від Підрядника усунення від виконання робіт фахівців і працівників 4
недостатньою професійною кваліфікацією. Обгрунтовані вимоги Замовника є обов'язковими для
виконання Підрядником.
6.2.10. Відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник
своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений
договором підряду, стає неможливим.
6.2.11. Ризик випадкового знищення, загибелі або пошкодження робіт по Об'єкту до прийняття
Замовником виконаних робіт по акту їх приймання-гіередачі несе Підрядник. Підрядник не має права
вимагати від Замовника платні за роботу або оплату проведених їм витрат у разі знищення або
пошкодження робіт унаслідок непереборної сили до прийняття Замовником виконаних робіт по акту.
6.2.12. Інші права визначені Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України,
іншими нормативно-правовими актами щодо договору підряду.
6.3. Підрядник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуг/виконання робіт у порядку та строки, встановлені цим
Договором.
6.3.2. Забезпечити якість послуг відповідно до умов, установлених розділом 11 цього Договору.

6.3.3. Інформувати Замовника та забезпечувати контроль за ходом робіт, у разі залучення
субп ідр ядн и ка.

6.3.4. Забезпечувати на місці надання послуг/виконання робіт вжиття необхідних заходів з
організації дорожнього руху, техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та екологічних
вимог, встановлених чинним законодавством.
6.3.5. Підрядник, в разі виявлення недоліків Замовником в процесі надання послуг, усуває їх в
короткий термін за свій рахунок.
6.3.6. Підрядник гарантує якість закінчених робіт та безкоштовне усунення дефектів на протязі .
6.3.7. Інші обов'язки визначені Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України,
іншими нормативно-правовими актами щодо договору підряду.
6.4. Підрядник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги (виконані роботи)
відповідно до умов цього Договору.
6.4.2. На дострокове надання послуг (виконання робіт) за письмовим погодженням Замовника.
6.4.3. Підрядник має право залучити до робіт інших виконавців (субпідрядників) за письмовим
погодженням із Замовником у порядку, встановленому цим Договором та чинним законодавством.
6.4.4. Підрядник має право на дострокове розірвання цього Договору не раніше 45 календарних
днів лише за згодою Замовником, повідомивши попередньо письмо Замовника про такий намір.
6.4.5. Інші права визначені Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України,
іншими нормативно-правовими актами щодо договору підряду.
VII. Відповідальність сторін
7.1. За несвоєчасне або неналежне виконання сторонами своїх зобов'язань за договором, винна
сторона сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаного або неналежним чиноіц
виконаного зобов'язання за кожний день прострочення.
7.3. Крім сплати неустойки винна сторона компенсує іншій стороні збитки, зумовлені
невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за договором.
7.4. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів,
правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки,
складування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час надання
послуг (виконання робіт).
7.5. У випадку порушення (прострочення) Підрядником строків виконання робіт з його вини більше
ніж на ЗО календарних днів, Замовник вправі відмовитися від прийняття робіт та розірвати цей Договір,
про що Замовник зобов'язаний невідкладно у письмовій формі повідомити Підрядника. В цьому випадку
Договір вважається розірваним, з моменту отримання Підрядником повідомлення Замовника.
7.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це
невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої
Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні або інші, визначені в
п.4.8 цього Договору, дії третіх осіб (далі - «форс-мажорні обставини»), У цьому випадку виконання умов
цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.
7.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену
чинним законодавством України.
VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час
укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія,
війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про цр
іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які
вішаються відповідним органом, уповноваженим видавати такі документи.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із
Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати. Підрядник
повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку.
X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2018 року.
XI. Інші умови
11.1. Не обумовлені Договором умови, що виникають між Замовником та Підрядником
регулюються згідно з чинним законодавством.
11.2. Цей Договір укладається українською мовою та підписується в двох автентичних
примірниках, що мають однакову юридичну силу.
11.3. Сторони дають згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» в інформаційній (автоматизованій) системі та/або картотеках
(реєстрах) персональних даних при договірних відносинах, адміністративно-правових, податкових
і у відносинах у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. При цьому Сторони погодили, що
повідомлення про дії з персональними даними (відповідно до статті 21 Закону України «Про
захист персональних даних») не здійснюється.
XII. Додатки до договору
12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:
Додаток 1. Договірна ціна.
XIII. Адреси, реквізити та підписи Сторін
13.1. Замовник:
Служба автомобільних доріг у Полтавській області
36039, м. Полтава, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 22-а
телефон/факс (05322) 2-05-46, (0532) 61-58-23, е-таі1:таіі@ро1зас1. gov.ua
код за ЄДРПОУ 25898491
Р/р 35245111016423 в ДКСУ у м. Києві, МФО 820172

13.2. Підрядник:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дорстрой Монтаж Київ»
63512, Харківська область, Чугуївський р-н., с. Кам’яна Яруга, вул. Харківська, буд. 65 Б
телефон/фак (057) 729-88-77
ІПН № 382386926557, Свідоцтво платника ПДВ № 1526554505048
код ЄДРПОУ 38238694
Р/р 2600831130101 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749

Замовник

Підрядник

