договір

м. Рівне

№
ґ )4

2019 Р0КУ

Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня»
Рівненської міської ради в особі головного лікаря Кучерука Євгенія Філімоновича, що
діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони і Приватне підприємство
«ФІРМА МВМ ПЛЮС», в особі директора Міщука Василя Миколайовича, який діє на
підставі С гату, (далі - Учасник) з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір
про таке (далі - Договір):
І. Предмет договору
1.1. Учасник зобов'язується надати послуги зазначені в технічних вимогах зазначений
в технічних вимогах згідно з Додатком 1 до цього Договору, а Замовник прийняти і
оплатити такі послуги.
1.2. Найменування послуги - Часткове влаштування благоустрою території КНП
«ЦМЛ» РМР згідно ДК 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання
поверхонь.
Обсяги послуг, що плануються до виконання, попередньо узгоджуються з
Замовником. Послуги, які будуть надані Учасником без узгодження із Замовником,
оплаті не підлягають.
1.3.
Обсяги надання послуг можуть бути зменшені залежно від реального
фінансування видатків.
II. Якість послуг
2.1.
Учасник повинен надати послуги, передбачені цим договором, якість яких
відповідає умовам Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Правилам
благоустрою території міста Рівне, Технічним правилам ремонту і утримання вулиць та
доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, СОУ
42.1-37641918-128:2014 «Настанова щодо прийняття робіт з поточного середнього
ремонту автомобільних доріг загального користування», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та
дороги населених пунктів».
III. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору становить 189 996,00 грн. (сто вісімдесят дев’ять тисяч
дев’ятсот дев’яносто шість гривень 00 кон.), в т.ч. ПДВ 31 666,00грн.
3.2. Ціна цього Договору може бути скоригована за взаємною згодою Сторін.
3.3. Під час виконання договору в залежності від фактичних потреб та технічної
необхідності об'єми послуг по видах можуть бути змінені в межах загальної кількості та
загальної суми договору, без зміни визначеної вартості послуг по кожному виду послуги.
IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання
Сторонами акту наданих послуг. Оплата наданих послуг здійснюється Замовником по
мірі надходження бюджетних коштів після підписання акту наданих послуг протягом 10
робочих днів.
4.2. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів
Замовника на рахунок Учасника.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за надані
послуги здійснюється протягом десяти банківських днів з дати отримання Замовником
бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а у разі зміни бюджетного
фінансування Замовник письмово повідомляє про це Учасника, який зобов’язаний
негайно призупинити надання послуг з моменту отримання повідомлення.
4.4. У разі виявлення невідповідності послуг, пред'явлених до оплати, встановленим
вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм,
поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну наданих послуг,
Замовник має право скоригувати суму, що підлягає сплаті. Неякісно надані послуги
оплаті не підлягають.
4.5. Ціни на матеріали, конструкції, паливо-мастильні матеріали тощо, що
використовуються для надання послуг, підтверджуються Учасником шляхом
представлення Замовнику первинних документів на їх придбання (завірених копій
накладних, калькуляцій, актів наданих послуг тощо).
V. Виконання робіт
5.1. Строк надання послуг:
- початок
„ОУ ”
2019 р.
- завершення Ж ”
2019 р.
5.2. Місце надання послуг: м. Рівне, вул. Миколи Карнаухова, 25-А.
5.3. У разі виявлення документально підтверджених обставин, які неможливо було
передбачити, строк надання послуг, за погодженням із Замовником, може бути
продовжено, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в
договорі.
5.4. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення,
зупинення або прискорення надання послуг із внесенням у встановленому порядку змін у
Договір.
5.5. Рішення про перегляд термінів виконання Договору оформляється письмово у
формі додаткової угоди до цього Договору
VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за надані послуги;
6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актами наданих послуг;
Якщо при здаванні-прийманні послуг будуть виявлені недоліки, що виникли з вини
Учасника, Замовник не підписує акт наданих послуг і затримує оплату до повного
усунення недоліків Учасником.
6.1.3. Інші обов'язки:
- негайно повідомити Учасника про виявлені недоліки;
- перевірити реальність обсягів наданих послуг;
- відшкодувати збитки в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за
Договором, якщо він не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини;
- виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і
Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником,
повідомивши про це його у строк за 10 робочих днів до дня розірвання;
6.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність
Учасника (субпідрядників), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та
обсягами наданих послуг, контролювати надання послуг у строки, встановлені цим
Договором;

6.2.3. Зменшувати або збільшувати обсяг наданих послуг та коригувати вартість цього
Договору залежно від реального фінансування видатків св. Межах загальної суми
Договору. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути акт приймання-передачі наданих послуг Учаснику без здійснення
оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1 розділу IV
цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);
6.2.5. Інші права:
- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених
Учасником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено
Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Учасником, у
тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;
- відмовитися від прийняття результатів надання послуг в будь-який час до
закінчення кінцевого строку, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору,
оплативши Учаснику фактично надані послуги;
- ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування
збитків за наявності істотних порушень Учасником умов Договору;
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, встановленим
розділом II цього Договору;
6.3.3. Інші обов'язки :
- надати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки якісні послуги;
- вжити заходів до збереження майна, переданого замовником;
- своєчасно усунути недоліки, допущені зі своєї вини;
- своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно
способу надання послуг загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших
обставин, які можуть викликати таку загрозу;
- обсяги послуг, що плануються до виконання, попередньо щоденно узгоджувати з
Замовником;
- відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки;
- щоденно інформувати Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором
відповідно до форми, встановленої Замовником, а також про обставини, що
перешкоджають виконанню Договору та заходи, необхідні для їх усунення;
- передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором,
виконані послуги;
- виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором підряду,
Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. Залучати за згодою Замовника до виконання договору Субпідрядників;
6.4.4. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 робочих днів;
6.4.5. Зупиняти надання послуг у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за
Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості надання послуг
Учасником.
VII. Гарантійний термін експлуатації
Учасник гарантує можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору

7.1.
протягом п’яти років.
7.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання Замовником
останнього акта про приймання-передачі наданих послуг.

7.3. Учасник зобов’язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки,
виявлені протягом гарантійного терміну.
7.4. У разі виявлення Замовником недоліків протягом гарантійного строку,
Замовник зобов'язаний повідомити про це Учасника і запросити його для складання
відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків. Якщо Учасник не
направив свого представника для складання акта, у порядку визначеному Замовником,
Замовник має право скласти такий акт одноосібно. В акті фіксуються виявлені недоліки і
терміни їх усунення.
VIII. Відповідальність сторін
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
8.2. Учасник несе повну відповідальність за правильність застосування норм витрат,
списання матеріальних ресурсів. Розробку калькуляцій на застосовані матеріали і
механізми та якість наданих послуг.
8.3. Види порушень та санкції за них, установлені цим Договором.
8.3.1. У разі порушення з вини Учасника строків надання послуг, передбачених
даним договором, Учасник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України від вартості ненаданої послуги за кожен день
прострочення. Сплата пені не звільняє Учасника від виконання зобов’язання з надання
послуг та відшкодування Замовнику збитків.
8.3.2. Замовник сплачує Учаснику пеню за затримку прийняття наданих послуг без
відповідного обґрунтування за кожний день прострочення у розмірі, який обчислюється
від вартості неоплачених послуг, визначеної з урахуванням офіційного рівня інфляції, з
розрахунку облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який
сплачується пеня, збільшеної в 1,5 рази. Ця пеня не сплачується Замовником у разі
затримки бюджетного фінансування чи затримки проведення платежів по наданих
платіжних документах органами Державної казначейської служби України.
IX. Обставини непереборної сили
9.1. 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).
9.2. 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 це іншу Сторону у письмовій формі.
9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні
документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або її регіональним
відділення.
9.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж ЗО
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
X. Вирішення спорів
10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів, консультацій, пошуку взаємоприйнятних
рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення
змін в умови Договору тощо.
10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у
судовому порядку.

XI. Строк дії договору
11.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до повного виконання
зобов’язань Сторонами, але не пізніше 31 грудня 2019 року.
11.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
XII. Інші умови
12.1. Замовник має право у будь-який час перевірити хід виконання і якість робіт,
не втручаючись у діяльність Учасника.
12.2. При вирішенні питань, не урегульованих даним Договором, Сторони
керуються чинним законодавством України.
12.3. Учасник несе відповідальність за наявність ліцензій та дозволів, необхідних
- для надання послуг.
12.4. Сторони зобов’язані негайно інформувати одна одну про зміну реквізитів.
12.5. Умови цього договору є обов’язковими для правонаступників сторін.
12.6. Зміни до Договору можуть вноситись тільки додатковими угодами, які є
невід’ємною частиною Договору, керуючись чинним законодавством України. Договір
складений у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу по
одному для кожної із Сторін.
XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
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р/р ПА213204780000000026009183015
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ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на часткове влаштування благоустрою
№

Найменування

1
2
3

Розбирання бортових каменів
Навантаження сміття вручну
Перевезення сміття на відстань до 14 км
Установлення бетонних поребриків на бетонну
основу
Поребрик сірий
Портландцемент загальнобудівельного
призначення
Пісок природний, збагачений
Готування важкого бетону на щебені, клас
бетону В 15
Портландцемент загальнобудівельного
призначення
Щебінь із природного каменю для будівельних
робіт (фракція 5-20мм)
Пісок природний, збагачений
Улаштування підстильного шару щебеневого
Щебінь із природного каменю для будівельних
робіт (фракція 5-20мм)
Улаштування покриттів з дрібнорозмірних
фігурних елементів мощения [ФЭМ] ("Римський
камінь" 60мм кольор.)
Портландцемент загальнобудівельного
призначення
Відсів для будівельних робіт
Бруківка «Риущький камінь» 60мм (кольор.)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

за м о в н и к

Комунальне некомерційне підприємство
«Центральна міська Лікарня»
Рівненської міської ради
Головний лікф Ц/^1 (
Є.Ф. Кучерук
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Одиниця
виміру
100м
т
т

Кількість
0,48
3,46
3,46

м

48

м.п.

48

т

0,067

м3

0,864

100м3

0,0245

т

0,701

м3

1,96

м3

1,299
25,9677

м3

40,146

100м2

2,8853

т

2,885

м3
м2

14,427
291,415
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