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Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», далі - Замовник, в
особі начальника Ізмаїльської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів
України» (Адміністрація Ізмаїльського морського порту) Істоміна Олександра
Вячеславовича, діючого на підставі Положення про Ізмаїльську філію державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Ізмаїльського
морського порту) та довіреності №1566 від 21.12.2017, з однієї сторони, та Приватне
підприємство «Гранд Інжиніринг», далі - Виконавець, в особі директора Міщенко Вадима
Вячеславовича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, разом іменовані Сторони, а
кожна окремо - Сторона, уклали цей договір - надалі «Договір», про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1
В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується
своїми силами та засобами надати Замовнику Послуги з проектування (створення робочої
документації) будівництва несамохідної наливної баржі для зберігання палива (надалі Послуги), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх вартість.
1.2 Предмет закупівлі визначається - Управлінські послуги - за кодом СРУ за ДК
021:2015 - 79420000-4 (Послуги з проектування (створення робочої документації) будівництва
несамохідної наливної баржі для зберігання палива).
1.3 Детальна інформація щодо надання Послуг, що надаються за цим Договором, та
вимоги Замовника до робочої документації будівництва несамохідної наливної баржі для
зберігання палива (надалі - Документація) визначаються в Технічному завданні на
проектування, що є Додатком №1 до цього Договору та є його невід’ємною частиною.
1.4 Виконавець забезпечує наявність та дійсність всіх необхідних документів (дозволи,
ліцензії, сертифікати тощо), які вимагаються чинним законодавством України для виконання
ним своїх обов’язків за цим Договором.
2. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ТА ЯКІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ
2.1
Виконавець гарантує надання Послуг відповідно до умов цього Договору, в тому
числі Технічного завдання на проектування, норм, вимог та правил Регістра Судноплавства
України та інших діючих нормативних документів стосовно предмету Послуг.
2.2 Гарантійний строк на результат наданих Послуг складає 3 (три) календарних роки з
дати підписання остаточного Акту приймання-передачі наданих послуг або до моменту
закінчення будівництва судна, в залежності від того, що відбудеться раніше.
2.3 Критерієм якості надання Послуг за цим Договором є погодження Документації
Регістром судноплавства України та її достатність для замовлення будівництва відповідного
судна.
2.4 Протягом гарантійного строку Виконавець зобов’язаний на вимоги Замовника
власними силами, за власний рахунок і в обумовлені сторонами строки проводити аналіз
виготовленої Документації на предмет її відповідності чинним вимогам Регістру судноплавства
України, та за необхідності проводити її актуалізацію.
2.5 Якщо між Замовником і Виконавцем виникла суперечка щодо усунення недоліків
(дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведена незалежна
експертиза. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, здійснює
Сторона, яка вимагала її проведення.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1 Ціна цього Договору складає 1 592 000 грн. без ПДВ (Один мільйон п’ятсот
дев’яносто дві тисячі гривень 00 копійок).
3.2
Загальна ціна Договору включає всі витрати Виконавця, пов’язані з наданням
Послуг, в тому числі (але не виключно) витрати Виконавця на оплату послуг Регістра
судноплавства України з погодження виготовленої в інтересах Замвника Документації

окремих проектних рішень, повторні розгляди після здійснення Виконавцем необхідних
виправлень та доопрацювань Документації, а також витрати на сплату податків та інших
зборів і обов'язкових платежів. Не враховані в ціні цього Договору витрати, необхідні для
надання Послуг за цим Договором, відносяться на рахунок Виконавця та компенсаії
Замовником не підлягають.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1 Розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником поетапно шляхом
перерахування грошових коштів у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця
протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку, виставленого
Виконавцем на підставі підписаних Сторонами проміжних та остаточного Актів прийманняпередачі наданих послуг.
4.2 Замовник здійснює розрахунки з Виконавцем за даним Договором наступним чином:
- платіж у розмірі 40 % від ціни Договору здійснюсгься на підставі проміжного Акту
приймання-передачі наданих послуг, після узгодження Замовником першої частини
Докуметації, розробленої Виконавцем (а саме - креслення загального розташування; мідельшпангоут і типові поперечні перерізи; конструктивні креслення корпусу);
- платіж у розмірі 40 % від ціни Договору здійснюсгься на підставі проміжного Акту
приймання-передачі наданих послуг, після узгодження Замовником Докуметації, розробленої
Виконавцем у повному обсязі;
- платіж у розмірі 20 % від ціни Договору здійснюсгься на підставі остаточного Акту
приймання-передачі наданих послуг, після погодження Регістром судноплавства України
виготовленої за цим Договором Документації.
4.3 Оплата наданих Послуг повинна проводитися з обов'язковим посиланням в
рахунках і платіжних дорученнях на номер цього Договору та з урахуванням його вимог. Всі
платіжні документи за цим Договором оформлюються з дотриманням вимог чинного
законодавства України.
4.4 Замовник є платником ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах,
встановлених діючим податковим законодавством України.
4.5 Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах та не є
платником ПДВ.
4.6 Усі платіжні документи за даним Договором оформлюються з дотриманням вимог
чинного законодавства України, з обов’язковим посиланням в рахунках та платіжних
дорученнях на дату та номер цього Договору.
5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1 Обсяг надання Послуг - згідно з Технічним завданням на проектування (Додаток
№1 до Договору).
5.2 В результаті надания Послуг Виконавець має розробити в інтересах Замовника
Документацію, погодивши її з Регістром судноплавства Украіни в об'ємі вимог цього Договору
та Регістру судноплавства Украіни, та передати таку Документацію, що буде результатом
надання Послуг, Замовнику у 2-ох паперових примірниках (кожен з оригіналом відбитку
печатки Регістру судноплавства Украіни) та на електронному носіі (в захищеній від змін формі
в форматі .pdf).
5.3 Послуги за цим Договором в повному обсязі мають бути надані в термін не пізніше
14 грудня 2018 р., при цьому Документація на узгодження Замовником (до його передачі на
погодження до Регістру судноплавства Украіни) має бути передана протягом 90 (дев’яносто)
календарних днів з дня, наступного за днем укладання цього Договору.
5.4 Виконавець, після укладання цього Договору, забезпечує перевірку, актуалізацію та
коригування Регістром судноплавства України Орієнтовного переліку проектної документації
судна в побудові, що визначений в Таблиці 2 Додатку № 1 до цього Договору, за рузультатом
чого Додаток № 1 до Договору підлягає корегуванню Сторонами. Перелік проектної
документації може бути змінено за вимогою Регістра судноплавства України на будь-якому
етапі, з оформленням відповідних додаткових угод до Договору, проте без зміни ціни Договору.

5.5 Обсяг і зміст розробленої згідно цього Договору Документації повинен бути
достатнім для замовлення будівництва відповідного судна та відповідати вимогам Регістра
судноплавства України до проектної документації судна в побудові.
5.6 Після узгодження Замовником примірників Документації, передбачених умовами
Договору, Виконавець повинен забезпечити погодження виготовленої Документації з Регістром
судноплавства України, що в тому числі включає самостійне та за власний рахунок внесення до
Документації необхідних змін, доробок та/або доопрацювань. Після погодження Документації з
Регістром судноплавства України, Виконавець повинен передати Замовнику дану
Документацію з наданням підписаного з боку Виконавця проекту остаточного Акту прийманняпередачі наданих послуг.
5.7. Сторони погодили наступний порядок розгляду та узгодження Документації
Замовником і її корегування Виконавцем (стосовно п. 4.2 та інших умов цього Договору):
- строк розгляду Замовником наданої Виконавцем Документації складає 15 робочих днів,
наступних за днем отримання такої Документації, що визначається відповідним актом
приймання документації;
- в разі надходження від Замовника зауважень та/або заперечень до Документації, про
що викладається у відповідному листі, Виконавець зобов’заний протягом 5 робочих днів,
наступних за днем отримання такого листа в будь-який передбачений цим Договором спосіб,
вжити всіх заходів щодо усунення та/або погодження таких заперечень і зауважень із
Замовником, за результатом чого впродовж зазначеного строку надає Замовнику відкореговану
Документації або мотивовану відмову від врахування зауважень та/або заперечень Замовника
(вцілому або в певній частині);
- строк розгляду Замовником наданої Виконавцем відкорегованої Документації та/або
мотивованої відмови складає 5 робочих днів, наступних за днем отримання такої Документації
(визначається відповідним актом приймання документації) та/або листа-відмови;
- в разі надходження від Замовника зауважень та/або заперечень до Документації та/або
листа відмови, про що викладається у відповідному листі, Виконавець зобов’заний протягом 5
робочих днів, наступних за днем отримання такого листа в будь-який передбачений цим
Договором спосіб, вжити всіх заходів щодо усунення та/або погодження таких заперечень і
зауважень із Замовником, за результатом чого впродовж зазначеного строку надає Замовнику
відкореговану Документації або мотивовану відмову від врахування зауважень та/або
заперечень Замовника (вцілому або в певній частині).
В разі якщо спір залишається невирішеним, він передається за ініціативою однієї зі
сторін на розгляд Регістрара судноплавства України або уповноваженої експертної організації
або до суду.
5.8 Замовник, з урахуванням порядку та строків, визначених у п. 5.7 цього Договору,
після одержання проекту відповідного Акта приймання-передачі наданих послуг зобов'язаний
направити Виконавцю підписаний та затверджений акт приймання-передачі наданих послуг або
мотивовану відмову від їх приймання.
У випадку мотивованої відмови Замовника від підписання Акта приймання-передачі
наданих послуг.
5.9 Місце надання послуг: місце розташування Виконавця.
5.10 Датою прийняття Послуг за Договором вважається дата затвердження Замовником
остаточного Акта приймання - передачі наданих послуг.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Замовник зобов’язаний:
Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за Послуги, згідно умов цього

6.1
6.1.1
Договору.
6.1.2 В порядку та на умовах, визначених цим Договором, приймати надані
Виконавцем Послуги та підписувати акти приймання-передачі наданих послуг, в разі надання
Послуг належної якості.
6.1.3 Після завершення надання Послуг підписати наданий Виконавцем остаточний
Акт приймання-передачі наданих послуг, в разі надання Послуг належної якості.

6.2
Замовник має право:
6.2.1 Призначити свого вповноваженого представника, для здійснення технічного
нагляду за порядком надання Послуг та вимагати від Виконавця припинення надання Послуг в
разі їх неякісного надання.
6.2.2 Вимагати від Виконавця відсторонення від надання Послуг працівників з
недостатньою кваліфікацією.
6.2.3 Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання
зобов’язань Виконавцем у строки та в порядку, визначеному цим Договором.
6.3
Виконавець зобов'язаний:
6.3.1 Надати Послуги відповідної якості в строки та терміни, визначені умовами цього
Договору.
6.3.2 Завчасно, не менш ніж за 2 (дві) доби, попередити Замовника про неможливість
приступити до надання Послуг, із незалежних від Виконавця обставин.
6.3.3 Протягом 1 (однієї) доби письмово проінформувати Замовника про можливість
припинення або уповільнення надання Послуг з його провини.
6.3.4 Протягом строку дії цього Договору та гарантійного строку, в порядку та на
умовах, визначених цим Договором, власними силами та за власний рахунок усувати виявлені
недоліки (дефекти) Документації.
6.4
Виконавець відповідальний за:
6.4.1 Залучення робочої сили відповідної кваліфікації в кількості, достатній для
надання Послуг. Працівники, які залучаються до надання Послуг на об’єктах Замовника,
зобов’язані перед початком надання Послуг пройти вступні інструктажі з охорони праці та
дотримання правил пожежної безпеки у відповідних службах Замовника.
6.4.2 Організацію безпеки надання Послуг власними працівниками, дотримання
нормативних актів з охорони праці при наданні Послуг. Нещасні випадки, які відбулись з
працівниками Виконавця розслідуються та беруться на облік згідно з «Порядком розслідування
та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»,
затверджених Постановою КМУ від ЗО листопада 2011 року № 1232.
6.4.3 Якість Послуг, що надаються із залученням третіх осіб, та за наявність у третіх
осіб документів, необхідних для надання даного виду Послуг.
6.4.4 За недотримання під час надання Послуг екологічних, санітарно-гігієнічних,
природоохоронних вимог, правил та норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці,
протипожежної безпеки тощо.
6.5
Виконавець має право:
6.5.1 Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги, згідно умов
цього Договору.
6.5.2 На дострокове надання Послуг за письмовим погодженням із Замовником.
6.5.3 За погодженням із Замовником залучати третіх осіб відповідної кваліфікації для
надання Послуг, згідно умов цього Договору.
6.5.4 Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання
зобов’язань Замовником у строки та в порядку, визначеному цим Договором.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим
Договором винна Сторона несе відповідальність перед іншою Стороною на умовах,
передбачених законом та цим Договором.
7.2 Сплата пені та штрафу, компенсація збитків тощо не звільняє Сторону, яка
порушила зобов'язання, що виникає з цього Договору, від виконання зобов'язання належним
чином.
7.3 За порушення Замовником строків оплати, зазначених у Договорі, Замовник несе
відповідальність та сплачує на користь Виконавця пеню в размірі подвійної облікової ставки
НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми визнаного простроченого грошового
зобов’язання.

7.4 У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за цим Договором
Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості Послуг, з яких допущено
прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення виконання
зобов'язання понад ЗО (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7
(семи) відсотків вказаної вартості.
7.5 За порушення Виконавцем умов Договору щодо якості Послуг стягується штраф у
розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісних Послуг. Однак сплата штрафу не звільняє
Виконавця від належного надання Послуг власними силами та засобами за свій рахунок
протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення Замовника про відмову
від приймання Послуг.
8. 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 (повінь, пожежа, аварія,
несприятлива льодова обстановка, катастрофа, стихійне лихо, блокада, епідемія, епізоотія,
військові дії будь-якого характеру, зміна законодавства тощо).
8.2 При виникненні обставин непереборної сили, що роблять неможливим цілком або
частково виконання кожною із Сторін своїх зобов'язань, терміни виконання даного Договору
зміщуються відповідно до часу, протягом якого будуть діяти ці обставини. Сторонами повинні
бути обговорені і погоджені зміни термінів виконання договірних зобов'язань.
8.3 Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.4 Підтвердженням наявності зазначених вище обставин та їх тривалості є довідки,
що видаються відповідно Торговою (торгово-промисловою) палатою або іншим компетентним
органом держави.
8.5 У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20
(двадцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей
Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів
з дня розірвання цього Договору.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1
У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються
вирішувати їх шляхом переговорів та консультацій.
9.2
У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у
Господарському суді Одеської області відповідно до чинного законодавства України.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення
печатками Сторін (за наявності) і діє до 31.12.2018 р., а в частині здійснення взаєморозрахунків,
виконання гарантійних зобов’язань та компенсації втрат (збитків) - до повного виконання таких
зобов’язань Сторонами.
11. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
11.1 При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи,
працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату
будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або
опосередковано, будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з
метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або отримання неправомірної вигоди від
таких осіб.
11.2 При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи,
працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним для цілей цього
Договору законодавством, як давання/одержання хабаря, комерційний підкуп, а також дії, що

порушують вимоги чинного законодавства України та міжнародних актів про протидію
легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу
з корупцією.
11.3
У разі вчинення однією із Сторін дій, заборонених у цьому розділі, інша Сторона
має право зупинити виконання Договору на будь-який строк, письмово повідомивши про це
іншу Сторону.
12. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ
12.1. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого
товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі;
2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в договорі;
3) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару,
виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних
обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки
фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми,
визначеної в договорі;
4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і
послуг);
5) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу
споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts,
регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі
встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 36 Закону України
«Про публічні закупівлі».
Дія Договору 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.
12.2. Зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені в порядку, передбаченому
чинним законодавством, тільки за домовленістю Сторін, що оформлюється додатковими
угодами до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.
13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
13.1 Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, які мали місце під час дії Договору.
13.2 Дія Договору може бути припинена достроково в будь-який час за взаємною
згодою Сторін.
13.3 Договір може бути розірваний будь-якою із Сторін в односторонньому порядку у
разі невиконання або неналежного виконання іншою Стороною своїх зобов’язань за Договором
з повідомленням іншої Сторони, яке має бути отримано нею не менше ніж за 15 (п'ятнадцять)
календарних днів до дня розірвання Договору.
13.4 Зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені в порядку, передбаченому
чинним законодавством, тільки за домовленістю Сторін, що оформлюється додатковими
угодами до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.
13.5 Усі правовідносини Сторін, що виникають з цього Договору та не врегульовані
ним, регламентуються відповідними нормами чинного законодавства України.
13.6 Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі
реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх
зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих

наслідків.
13.7 Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що
їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладанням цього Договору
включаються до бази персональних даних Сторін.
13.8 Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду
(дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на
укладення, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і
податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для
забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.
13.9 Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони
повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних
даних».
13.10 Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по
одному для кожної із Сторін.
13.11 Жодна із Сторін не має права передавати свої права і зобов'язання за даним
Договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
13.12 Сторони погодилися, що всі права, в т.ч. права інтелектуальної власності на
виготовлену та передану Замовнику згідно умов цього Договору Документацію переходять до
Замовника, що розпоряджається нею на власний розсуд та власну користь. Зазначене в т.ч.
передбачає право Замовника виготовляти та передавати копії Документації в повному обсязі
та/або частково третім особам, залучати інші проектні організації/фахівців для доопрацювань,
внесення необхідних змін тощо.
13.13 Всі права та обов’язки Державного підприємства «Адміністрація морських портів
України», які передбачені цим Договором, виконуються Ізмаїльською філією Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Ізмаїльського
морського порту), в т. ч. ведення бухгалтерського обліку, проведення розрахунків, підписання
первинних документів тощо.
13.14 Сторони домовились, що згідно Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг», у відповідності зі ст. 207 Цивільного кодексу України та ст. 181
Господарського кодексу України, документи відправлені у вигляді скан-копій електронною
vd@izm.uspa.gov.ua
та
Виконавця
поштою
на
адрси
Замовника
andrei.saldaiev@grandengineering.com.ua. мають повну юридичну силу нарівні з оригіналами і
породжують права і обов'язки для Сторін.
14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
14.1 Невід'ємною частиною цього Договору є:
Додаток №1 - Технічне завдання на проектування.
15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК
Державне підприємство «Адміністрація морських портів України»
01135, м. Київ, пр-т Перемоги,14, ідентифікаційний код 38727770
в особі начальника Ізмаїльської філії державного підприємства «Адміністрація морських
портів України» (Адміністрація Ізмаїльського морського порту)
68609, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Набережна Лукі Капікраяна, 4,
телефон/факс (04841) 21008, 20645 E-mail: vd@izm.uspa.gov.ua
Ідентифікаційний код 38728402, ІПН 387277726597;
Банківські реквізити:
рахунок №26003300833791
найменування банку - Філія Одеське обласне управління AT «Ощадбанк»,
адреса банку - Україна, м. Одеса, вул. Базарна,17
МФО банку 328845, ЄДРПОУ 09328601,

рахунок №26008212002942
найменування банку - АБ «Укргазбанк»
адреса банку - 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1
МФО банку 320478, ЄДРПОУ 23697280,
відділення №211/15 АБ «Укргазбанк»
адреса - м. Ізмаїл, пр. Леніна, 52,
рахунок №26004101100932
найменування банку - AT «Укрексімбанк»
адреса банку - м. Київ, 03150, вул. Антоновича, 127
МФО банку 322313, ЄДРПОУ 00032112,
відділення AT «Укрексімбанк» у м. Ізмаїлі,
адреса - 68600, м. Ізмаїл, вул. Героїв Сталінграду, 66,
рахунок №26004010276247
найменування банку - ПАТ «Банк Восток»
адреса банку - 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24
МФО банку 307123, ЄДРПОУ 26237202,
відділення №23 ПАТ «Банк Восток»
адреса - 68608, Одеська обл., м. Ізмаїл, пр. Миру, буд, 31,
рахунок №26004010033419
найменування банку - ПАТ АБ «Південний»
адреса банку - 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1
МФО банку 328027, ЄДРПОУ 20953647
ВИКОНАВЕЦЬ
Приватне підприємство «Гранд Інжиніринг»
68609, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Героїв Сталінграду, буд.57, кв.2
телефон (050) 3967691, (095) 2892665 E-mail: andrei.saldaiev@grandengineering.com.ua
Ідентифікаційний код 35855519
Банківські реквізити:
рахунок №26000962502414
найменування банку - ПАТ «ПУМБ», м.Київ
МФО банку 334851

ВИКОНАВЕЦЬ
Приватне підприємство
«Гранд Інжиніринг»

ЗАМОВНИК
Державне підприємство
«Адміністрація морських портів України»
в особі начальника
Ізмаїльської філії державного
підприємства «Адміністрація морських
портів України»
(Адміністрація Ізмаїльського морського

Міщенко В.В.

О.В, Істомін

Додаток №1
до Договору № л І / "В-ІЗФ-18
від $ 0 *ЛЛ4МЛ^и!?, _____ 2018
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ
Судно типу «нафтоналивна баржа» несамохідне змішаного плавання в кількості однієї одиниці.
1.
Призначення судна:
Використовується для зберігання дизельного палива з температурою спалаху понад 60 град. С.
До складу судна входять:
- автономний дизель-генератор, який повинен забезпечити роботу насосів системи
приймання та видачі палива, життєдіяльність екіпажу, внутрішнє освітлення та освітлення
палуби, робочих місць, ходових та стоянкових вогнів;
- вантажна система, яка повинна забезпечити зберігання та видачу 2-х сортів палива, мати
пристрої виміру приймаємого та видаваємого палива (насоси, лічильники, фільтри);
- повинна бути передбачена система дистанційного контролю рівня вантажу (датчики
рівня);
- ємності для суднового запасу палива та прісної води, лляльні та фекальні цистерни,
цистерну для змивок;
- повинно бути передбачено обладнання для боротьби з розливами нафтопродуктів згідно
вимог Правил Регістра Судноплавства Украйни;
- житлові приміщення для розташування не менше 4-х членів екіпажу, санітарний блок
(санвузол), приміщення для розігріву та прийому їжі;
- носові та кормові пристрої для зчалювання, буксирування та швартування.
Автономність роботи - не менше 5 діб.
Усе обладнання та приміщення повинні відповідати усім експлуатаційним характеристикам
в умовах температурного діапазону навколишнього середовища (повітря та забортної води)
цілорічно у планованих районах експлуатації баржи, а саме: 5-мильна прибережна зона уздовж
північного узбережжя Чорного моря, річки Дунай, Південний Буг та Дніпр.
Таблиця 1
Основні характеристики судна

№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10
11
12

Основні показники

Характеристика
Класифікаційне товариство
Символ класу
Довжина найбільша, не більше
Ширина найбільша, не більше
Висота борту на міделі, не більше
Вантажопідйомність, не менше
Розрахункова мінімальна густина вантажу
Об’єм вантажних танків, не менше
Кількість прісної води, що може прийняти на
борт судно, не менше
Кількість лляльних вод, що може накопичити
судно, не менше
Кількість фекальних вод, що може накопичити
судно, не менше
Кількість палива для власного дизель-генератора,

Регістр Судноплавства Украйни
B-R4-RS-2,0 oil tanker (>60UC) Ice 10
50 м
13,8 м
4,5 м
750 т
0,85 т/м.куб
895 м. куб
4т
3т
4т
5т

не менше
13 Можливість розміщення екіпажу, не менше
" ї ї Розрахункова осадка
15 Льодове підсилення, не менше

4 чол.
2-2,5 м
ІсеЮ

2. Правила:
Судно повинно бути спроектовано під технічним наглядом Регістра Судноплавства України
та відповідати класу Регістра Судноплавства України, Правилам і Конвенціям з усіма
доповненнями в тій мірі, що вони застосовні до суден такого типу, розміру, умовах та району
плавання:
• Регістра Судноплавства України
• Вимогами техніки безпеки до морських суден РД.31.81.01-87
• Законодавству України з екології та охорони навколишнього середовища.
• Правилам пожежної безпеки для суден, які будуються і ремонтуються затверджених наказом
МНС України №136 від 23.03.2004р. та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
№490/9089 від 16.04.2004р.
3. Обсяг технічної документації:
За результатами проектування Виконавець надає Замовнику погоджені з Регістром
Судноплавства України два повних комплекти основних конструктивних, компонувальних та
інших креслень і документів (українською або російською мовою) в обсягу Проектної
документації судна в побудові Правил Регістра Судноплавства Украйни.
Перелік проектної документації судна в побудові визначено в Таблиці 2:
Таблица 2
Проектна документація судна в побудові
№
Назва документа
п/п
1.
Загальнопроектна документація в складі:
1.1. Пояснювальна записка
Перелік комплектуючого обладнання, систем, пристроїв та матеріалів судна, які є
1.2.
об’єктами технічного нагляду Регістра Судноплавства Украйни
1.3. Теоретичне креслення
1.4. ' Розрахунок вагових характеристик судна порожнім
1.5. Розрахунок елементів і площі вільних поверхонь цистерн
1.6. Розрахунок обсягів трюмів
1.7. Розрахунок початкової посадки і остійності
1.8. Розрахунок аварійної посадки і остійності
1.9. Розрахунок надводного борту
1.10. Розрахунок чистої і валової місткості
1.11. Загальне розташування
1.12. Схема формування корпусу
1.13. Креслення вибухонебезпечних зон
1.14. План по боротьбі за живучість
1.15. План вантажного простору з розташуванням встановленого електрообладнання
Перелік електрообладнання, яке може бути використано під час завантаження/
1.16.
розвантаження
1.17. Інструкція по завантаженню
1.18. Перелік заходів які забезпечують електростатичну і гальванічну безпеку
1.19. Креслення - криві елементів теоретичного креслення
1.20. Креслення - масштаб Банжана
2.
Корпус
2.1. Мідель-шпангоут і типові поперечні перерізи
2.2. Конструктивні креслення корпусу (поздовжній розріз, палуби і платформи, подвійне дно,

Проектна документація судна в побудові
№
п/п
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.

Назва документа
днище, поздовжні і поперечні переборки)
Розтяжка зовнішньої обшивки
Креслення фундаментів під допоміжні механізми
Креслення шахти машинно-котельного відділення, тамбурів, комингсов та інших отворів
в корпусі судна
Креслення надбудови
Креслення фальшборту
Розрахунок міцності фундаментів під швартовні і буксирний пристрій
Креслення фундаментів під швартовний і буксирний пристрій
Схеми контролю зварних швів і таблиця зварювання
Схема випробування корпусних конструкцій на водонепроникність
Типові вузли проходу труб, вентиляційних каналів і кабельних трас через
водонепроникні конструкції
Креслення поперечних переборок
Розрахунок по визначенню розмірів зв'язків корпусних конструкцій і загальної
поздовжньої міцності і стійкості зв'язків
Розрахунок льодових підсилень (льодова категорія ІСЕ10)
Загальносуднові пристрої, слушні речі
Розрахунок характеристики постачання
Розрахунки за вибором якірного, швартовного і буксирного пристроїв
Креслення загального розташування якірного, швартовного, буксирного пристрою
Креслення розташування закриттів в корпусі, надбудові і рубці
Креслення загального розташування рульового пристрою
Розрахунок сигнальних щогл
Креслення сигнальних щогл
Креслення леєрної огорожі
Креслення загального розташування трапів на судні
Схема розташування зовнішніх зхідних люків, горловин, дверей і ілюмінаторів
Відомість аварійного постачання з позначенням основних технічних характеристик і
місць розташування на судні
Документація по рятувальним засобам і сигнальним засобам
Креслення розташування рятувальних плотів, світильників основного і аварійного
освітлення місць посадки в рятувальні засоби
Креслення установки спускових пристроїв
Розрахунки і дані які підтверджують виконання Правил з рятувальних засобів
Креслення розташування, кріплення і заземлення сигнально-відмінних, піротехнічних і
звукових сигнальних засобів
Документація щодо протипожежного захисту
Креслення розташування протипожежних конструкцій
Схеми ізоляції, зашивання приміщень і покриттів палуб
Розрахунки по конструктивному протипожежному захисту та системам
Принципові схеми систем пожежогасіння
Відомість протипожежного постачання
Креслення розташування протипожежного обладнання
Відомість запасних частин і інструментів
Попередній пожежний план
Механічні і котельні установки
Креслення загального розташування допоміжних механізмів і основного обладнання в
машинному приміщенні

Проектна документація судна в побудові
№
п/п
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.
7.20.
7.21.
7.22.
7.23.
7.24.
7.25.
7.26.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Назва документа
Креслення установки на фундаменти і вузли кріплення і заземлення основних механізмів
Креслення розташування обладнання паливних і масляних цистерн
Системи і трубопроводи
Розрахунки загальносуднових систем і систем енергетичної установки
Схема осушувальної системи
Схема баластної системи
Схеми повітряних, переливних, вимірювальних труб, установка датчиків рівня і систем
виміру рівня в цистернах
Схема вентиляції і кондиціонування суднових приміщень
Схема вентиляції машинного відділення
Схема вантажної системи
Схема системи контролю рівня вантажу
Схема стічної системи
Схема холодного і гарячого водопостачання
Схема системи забортної води
НІ пі гати палуб
Схема системи опалення
Схема системи обігріву (за н а я в н о с т і) та продувки кінгстоних ящиків
Схема системи стисненого повітря (за н а я вн о ст і)
Система гідравлічних і пневматичних приводів механізмів і пристроїв (за н а я вн о ст і)
Схема паливної системи
Схема масляної системи
Схема системи охолодження прісною і забортною водою
Схема газовипускних трубопроводів і димоходів
Схема нафтовмісних вод
Креслення кінгстоних і льодових ящиків (у раз і необхідності)
Креслення розміщення донної і бортової арматури і арматури таранної переборки
Схема розташування обладнання по запобіганню забруднення з суден
Розрахунок ємності танків НСВ, СВ, нафтозалишків, сміттєвих контейнерів
Інструкція зі збору, накопичення та здачі в приймальні споруди нафтовмісних (лляльних)
вод і нафтозалишків
Електрика, радіонавігації, автоматизація
Принципові схеми генерації і розподілу електроенергії від основних і аварійних джерел
енергії
Принципові схеми головного і аварійного розподільних щитів та інших розподільних
щитів
Таблиця навантажень суднової електростанції
Розрахунок площі поперечного перерізу кабелів і вибір апаратів захисту
Розрахунок освітленості приміщень
Принципові схеми суднових систем сигналізації
Принципові схеми електроприводів відповідального призначення
Принципова схема магістральних кабельних каналів
Розрахунок аварійного джерела електроенергії

8.10. Схема електричного підключення сигнально-відмінних вогнів і сигнальних засобів
8.11.
8.12.
8.13.
9.

Мережа основного і аварійного освітлення
Креслення і розрахунок зон блискавкозахисту
Система загальносуднової АПС
Радіо- і навігаційне обладнання

Проектна документація судна в побудові
№
п/п
9.1.
9.2.

Назва документа
Структурна схема радіообладнання і навігації
Схема командно-трансляційної установки і гучномовного зв'язку

Крім того, один комплект зазначених вище креслень та документів надається в електронній
(захищеній від змін, у форматі .pdf) формі.
4. Енергетичні та допоміжні установки:
Судно повинно мати один автономний дизель-генератор в машинному відділені загальною
потужністю якій забезпечить автономну роботу судна з урахуванням максимального
навантаження відповідно до Таблиці навантажень суднової електростанції з урахуванням
встановленого запасу навантаження.
Дизайн та розміщення енергетичної системи повинен відповідати вимогам правил Регістра
Судноплавства України.
Усе обладнання повинно бути морського виконання і розміщено так, щоб була можливість
легкого доступу для його обслуговування, ремонту та експлуатації. Старт та зупинка двигуна,
повинна виконуватись з машинного відділення.
Дизайн та розміщення генераторної установки, електросистем та мереж повинні бути
розроблені згідно вимог Регістра Судноплавства України.
Усі електричні кабелі морського виконання повинні мати відповідну захищеність від
вологи. Усі кабельні траси, розетки, вимикачі чітко і зрозуміло промарковані українською або
російською мовами.
5.

Чисельність і розміщення екіпажу:
Судно повинне мати житлове приміщення розраховане на розміщення 4 осіб, з камбузом
або каютою для підігріву їжі.
На судні повинно бути встановлено устаткування для забезпечення комфортних температур
для проживання та праці екіпажу. Система кондиціювання може бути централізованою або
встановлена за допомогою кондиціонерів сплітерної системи (зима-літо).
Усі приміщення санітарного призначення повинні відповідати санітарним нормам, проекту
та класу судна.
6. Випробування:
З метою забезпечення тестування та перевірки судна на суднобудівельній верфі на здібність
виконувати роботу за призначенням, розробляється та надається Замовнику Програма
випробувань, узгоджена Регістром Судноплавства України.

ВИКОНАВЕЦЬ
Приватне підприємство
«Гранд Інжиніринг»

ЗАМОВНИК
Державне підприємство
«Адміністрація морських портів України»
в особі начальника
Ізмаїльської філії державного
підприємства «Адміністрація морських
портів України»

