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договIр

лъ
на закупiвлю послуг з 90б20000-9 Послуги з прибирання cHiry (Послуги з прибирання
снiгу на територii MicTa Бориспiль та iншi послуги)

't1

/о *ссабипJ 2о

м. Бориспiль

(лата)

?

Головне управлiння житлово-комунаJIьного господарства викончlвчого KoMiTeTy
Бориспiльськот Micbkoi ради в особi Толкача Вячеслава Миколайовича, що дiе на пiдставi

Положення, затвердженого рiшенням MicbKoi рали вiл 07 лютого 2008 року Ns 3088-28-V
(далi - 3амовник), з однiеI сторони, та Комунапьне пiдприемство <Виробниче управлiння
комунального господарствФ) (да.тli - Пiдрядник), в особi Найчука Володимира Антоновича,
що дiс на пiдставi Статугу, з iншоТ сторони, pzвoм - Сторони, уклzши цей договiр про таке
(далi -.Щоговiр):
1. Предмет.Щоговору
1.1.

В порядку та на умовах, визначених

,Щоговором, Пiдрядник зобов'язуеться

а Замовник прийняти й оплатити Пiдряднику послуги з

у 20l8 роui

90620000-9 Послуеu з
прuбuрання cHizy (Послуzu з прuбuрання cHizy на mepumopii Micma Борuспiль mа iншi послуzu)
(наdапi - Послуzu) вiдповiдно до наданоi тендерноi пропозичii.
1.2. Обсяги Послуг, що плануються до виконання Пiдрядником, попередньо узгоджуються з
замовником.
1.3. обсяги закупiвлi Послуг можуть буги зменшенi запежно вiд реаJIьного фiнансування
видаткiв Запловника.

надати,

2.

Кiлькiсть послуг та вимоги щодо

ii

якостi

Пiлрялник здiйснюс виконання Послуг по 90б20000-9 Послуги з прибирання cHiry
(Послуги з прибирання cHiry на територii MicTa Бориспiль та iншi послуги) згiдно умов

2.1.

договору.
2.2. Кiлькiсть послуг визнача€ться договiрною цiною та кошторисом.
2.3. Якiсть Послуг мае вiдповiдати ,Щержавним санiтарним HopMulM та правилап,r угримання
територiй населених мiсць, затверджених наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни
вiд 17.03.20t1 }lb l45, Технiчним правилttп,t ремонту i утримання вулиць та дорiг населених
пунктiв, затверджених накil}ом MiHicTepcTBa регiонапьного розвитку, булiвниuтва та

14.02.2012 Ns 54, МетоДичним
рекомендацiям з прибирання територii об'ектiв благоустрою населених пунктiв
затверджених наказом MiHicTepcTBa з питань житлово-комунального господарства Украiни
житлово_комунального господарства УкраiЪи

вiд

вiд07.07.2008 Ns 213.
3. Цiна.Щоговору

l

923 800,00 грн з ПЩВ (олин мiльйон дев'ятсот дВаДцять
три тисячi BiciMcoT грн. 00 коп.) в тому числi ПДВ 20% - 320 б33133 грн. (ТРИСТа
двадцять тисяч шiстсот тридцять три грн.33 коп.).
3.2. Щiна,Щоговору може буги зменшена за взаемною згодою CTopiH.
3.3. Платiжнi зобов'язання Запловника перед Пiдрядником за .Щоговором виникають при
наявностi у Заtrловника вiдповiдного бюджетного призначення (бюлжетних асигнувань).
3.1. Щiна .Щоговору становить

l

4. Порядок здiйснення оплати

коштiв на поточний раtунок
Пiдрядника згiдно aKTiB виконаних робiт за формою Ns КБ-2в та довiдки про BapTicTb
виконаних робiт за формою Ns КБ-3 пiдписапих сторонами.
4.2. Оплата за наданi послуги буле проводитись з урil(уванням речцьного надходження
коштiв (таlабо фiнансування видаткiв) мiсчевого бюджету на зазначенi цiлi Замовника.
4.1. Розрахунки проводяться шляхом безготiвкового переказу

5. Надання послуг

Надання послуг за .Щоговором здiйснюеться з дати укJIадення договору до
року.
5.1 .

5.2.У разi необхiдностi

3

l

грудня 20l 8

термiнового виконання послуг Замовник письмово

або

в

телефонному режимi з послiдуючим письмовим пiдтвердженням може надавати дорrIення
на виконання додаткових об'емiв послуг в межах лiмiтних асигнувань.
5.3. За результатаJ\,rи наданих Послуг, Пiдрядник скJIадае, пiдписуе сам i надае ло пiдпцgу
3амовнику 2 (два) примiрники aKTiB виконаних робiт за формою Ns КБ-2в та довiлок про
BapTicTb викон:lних робiт за формою Ns КБ-3. Останнiй, протягом 3 (трьох) робочих днiв з
дня отримання перевiряе цей акт i, в разi вiдсутностi зауважень, пiдписус i повертае один
примiрник акту Пiдряднику, або надае Пiдряднику аргументовану вiдмову у пiдписi.
5.4. У разi не повернення Замовником Пiдряднику пiдписаного, у визначенi п. 5.3 .Щоговору
строки акту н4даних Послуг, або не надання аргуI!{ентованоi вiдмови у пiдписаннi, такий акт
ВВажаеться пiдписаним з боку Замовника, а Послуги наданi за актом пiдлягають оплатi на
yмoBtlx .Щоговору.
5.5. У випадку невиконання або ненапежного надання Послуг, Замовник повiдомляе про це
Пiдрядника, з подальшим скJIаданням кАкту-претензii>, який пiдписуе представник
Замовника та Пiдрядника у день виявлення порушення.
5.6. Пiлрялник протягом 2 (двох) календарних днiв з моменту пiдписання кАкту-претензii)
усувае виявленi та зафiксованi в aKTi порушення.
5.7. кАкт-претензiя> е чинним у випадку необгрунтованоi вiдмови Пiлрялника вiд його
пiдписання, або незабезпечення участi свого представника для складання цього акту.
5.8. За порушення, зафiксованi в кАктi-претензii>, обсяг неякiсно наданих Пiдрядником
Послуг Замовником не приймаетъся.
5.9. Мiсце надання послуг - м. Бориспiль.
6. Права та обов'язки CTopiH
6.1. Замовник мае право:
в буль-який час перевiряти якiсть надання Пiдрядником послуг;

-

у разi

невиконання зобов'язань Пiдрядником,
повiдомивши його про це протягом 5 (п'яти) календарних днiв з моменту прийняття

ДОСТРОКОВо розiрвати .Щоговiр,

такого рiшення.
6.2. Замовник зобов'язаний:
- своечасно сплатити Пiдряднику BapTicTb наданих Послуг

у

порядку, передбаченому

[оговором;
надавати Пiдряднику всю iнформацiю, документи, тощо, якi необхiднi йому лля
виконЕlння cBoix обов'язкiв, передбачених .Щоговором.
6.3. Пiдрядник мае право:
- припинити надання Послуги в разi затримки ii оплати Заrrловником;
- У разi невиконЕlння зобов'язань Замовником достоково розiрвати ,Щоговiр,
повiдомивши його про це протягом 5 (п'яти) календарних днiв з моменту прийняття
такого рiшення.
6.4. Пiдрядник зобов'язаний:
- якiсно, своечасно та вiдповiдно до рлов.Щоговору надавати Послуги.

-

)

7.
7.1.

ВЦповiдальнiсть CTopiH

У разi невиконЕшня або ненапежного виконання своiх зобов'язань за.Щоговором Сторони

несуть вiдповiдатrьнiсть, передбачену законами УкраiЪи i .Щоговором.
7.2.В разi порушення Пiлрядником cTpoKiB надання якiсних Послуг, визначених,Щоговором,
про що скл4даеться вiдповiдний alп, за пiдписом представникiв 3ап,tовника i Пiлрядника,
останнiй сплачуе Замовнику пеню у розмiрi подвiйноТ облiковоТ ставки НБУ, дiючоТ на
момент нара(ування пенi вiд BapTocTi ненаданих послуг за кожний день затимки надання
якiсних Послуг.
7.3. ЗамовНик за затримкУ оплатИ отриманиХ ПослуГ сплачуе Пiдряднику пеню у розмiрi
подвiйноI облiковоi ставки НБУ, дiючоi на момент нарахрання пенi, вiл срlи неоплачених
Послуг за кожен день затримки.
7.4. Сплата штрафних санкцiй не звiльняе сторону, яка ix сплатила вiд виконання приЙнятих
нею зобов'язань за .Щоговором.
8.

Вирiшення спорiв

випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix
шляхом взаемних переговорiв та консультацiй.
8.2. У разi нелосягнення Сторонами згоди з приводу предмета спору шляхом переговорlв, то
Bci спори та розбiжностi CTopiH щодо виконання уплов .Щоговору вирiшуються в судоВому
порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору, вiдповiдно до чинного
в УкраiЪi законодавства.
8.1.

У

9.

Строк дii.Щоговору

9.1.,Щоговiр вважаеться укJIаденим i набирас чинностi пiсля його пiдписання Сторонами та
скрiплення печаткztми CTopiH та дiе до 31 цудня 2018 року.
9.2. Дiя,Щоговору припиня€ться за умови:
- повного виконання Сторонапли cBoix зобов'язань за.Щоговором;
- за згодою CTopiH;
- з iнших пiдставо перелбачених чинним законодавством УкраiЪи.
9.3. Дiя договору про закупiвлю може продовжуватися на строк, достатнiй для проведення
процедури закупiвлi на початку наступного року, в обсязi, що не перевищуе 20 вiдсоткiв
суми, визначеноТ в договорi, уклаленому в попередньому роцi, якщо видатки на цю метУ
затверджено в установленому порядку.
9.4. Закiнчення TepMiHy лiТ ,Щоговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiда.пьностi за його
порушення, яке мало мiсце пiд час дii,Щоговору.

10.Iншi умови Щоговору
l0.1. Взаемовiдносини CTopiH, не передбаченi цим .Щоговором, регулюються дiючим
зtжонодавством УкраiЪи та обулловлюються в додаткalх (додаткових договорах), якi
скJIадаються в письмовiй формi, пiдписуються сторонzlluи та становлять невiд'смну частинУ
цього.Щоговору.
l0.2. Види послуг зulлежать вiд клiматичних умов
регламентуються технологiчним
процесом.
10.3. Жодна сторона не мае права передавати права та обов'язки за uим .Щоговором iншiй
особi без отримання письмовоТ згоди CTopiH.
l0.4 Пiдписуючи цей договiр Сторони пiдтверлжують, що iM зрозумiлi yci термiни та
висловлювання приведенi в договорi, та не потребують додаткового тлумачення.
l0.5. Умови .Щоговору про закупiвлю не повиннi вiдрiзнятися вiд змiсту тендерноi пропозиuiТ
переможця процедури закупiвлi. IcToTHi умови .Щоговору про закупiвлю не можУгь
змiнюватися пiсля його пiдписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязi,

i

a

J

KpiM випадкiв, зазначених
закупiвлi>.

у

частинi четвертiй cTaTTi 36 Закону Украiни кПро публiчнi

У

разi змiни рахунку, назви пiдприемства, юридичноТ алреси, телефону, керiвника
пiдприемства, повiдомити про це Пiдрядника у тижневий строк для внесення змiн до
10.6.

.Щоговору.

м

та банкiвськi

11.
3алlловнuк

Головне управлiння житловокомунального господарства виконавчого
KoMiTery Бориспiльськоi MicbKoi рали

сдрпоу 36359583
р/р 3*.tЧо4

./

о

киiъськоi областi

уГУ дксу

мФо

821018
КиiЪська обл., м. Бориспiль
вул. КиiЪський Шлях,'l2,
тел. (04595) 6-18-28
::_:

ити сто lH
ПiOряdнuк

Комунальне пцприсмство <<Виробниче
управлiння комунального господарства>)

сдрпоу

03363720
р/р 2600551702b АБ кУкргазбанк>
мФо 320478
КиiЪська обл., м. Бориспiль
вул. Глибоцька, l28a
тел. (04595)6-10-4l, факс (04595)6-1 0-4l
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