м. Ки'iв

ДОГОВIР СУБПIДРЯДУ NГ 400
па викопаппя робiт з озелен�ппя

вересня
« 18 » -----2017
р.

ГЕНПIДРЯДНИК: Товариство з обмежепою вiдповiдалыriстю «ТРIВIЖН>�, (дшri
ТОВ «ТРIВIЖН» ), в особi директора Ушеренко I.M., що дi€ на пiдставi Статуту, е платником
податку на прибуток на загальних пiдставах i дiе у вiдповiдностi до законодавства Укра'iни, з

одного боку, та
Комупальне пiдприсмство по утримаппю зелених •1асаджепь Дарпицького району
м. Киева (надалi - Субпiдрядник) в особi директора Фiлiнсь�о'i Людмили Дмитрiвни, який дiе

на пiдставi Статуту, е платником податку на прибуток I на загальних пiдставах i дiе у
вiдповiдностi до законодавства Укра'iни, з iншого боку, уклфш цей Договiр субпiдряду (далi Договiр) про наступне:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРJ:
1.1. Субпiдрядник зобов'язуеться сво'iми силами i засоба.rv:rи, на свiй ризик виконати та
здати роботи з озеленения на об' ектах капiтального ремонту !2017 року , а Генпiдрядпик прийняти та оплатити такi роботи.
1.2. Найменуваю-Iя та вартiсть об'ектiв будуть уточненнi цiсля визначення ТОВ
«TPIBIЖH» аереможцем торгiв та niсля отримання позитив�их висновкiв експертизи на
кошторисну документацiю.
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2. ЯКIСТЬ РОБIТ
\
2.1. Субпiдрядник повинен надати Геппiдрядпику роботи , hередбаченi цим Договором,
якiсть яких вiдповiдае умовам дiючого ДБН.
3.ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1. Загальна варriсть робiт за цим Договором складае загальнiу суму актiв виконаних робiт.
3.2.Для визначення цiни Договору Сторони 1<еруються «Правцлами визначення вартостi
будiвниuтва i ресурсними елементними кошторисними норма�ш згiдно ДБН Д.1.1-1-2000, в
разi вiдсутностi розцiпок в ДБН, залучати вiдомчi розцiнки, зг�дно технологi1 виконаних робiт.
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4. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕНПЯ ОПЛАТИ
4.1. Генпiдрядник сплачуе авансовий платiж для закупiвлi матерiалiв у розмiрi 30%.
4.2. Остаточнi розрахунки проводяться Генпiдрядником пiсля пiдписання Сторонами актiв
приймання виконаних будiвельних робiт (Типова форма №КБ·-2в).
4.3. До актiв приймання виконаних будiвельних робiт додает�ся довiдка про вартiсть
виконаних будiвельних робiт /та витрати/ (Типова форма №К1-3).
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5. ВИКОНАННЯ РОБIТ
5.1. Термiн виконання робiт: вересень-грудень2017р.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ CTOPIH
6.1.Геппiдрядник зобов'язаний:
6.1.1.Своечасно та в повному обсязi сплачувати за виконанi бу�iвельнi роботи.
6.1.2.Приймати виконанi будiвельнi роботи згiдно з актами прuймання виконаних будiвельних
робiт (типова форма №КБ-2в) та довiдки про вартiсть виконанщх будiвельних робiт /та
витрати/(типова форма №КБ-3).
6.1.3.Iншi обов'язки:
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- HaAaBaTr4 Ha Br{Mofy Cy6riaprgHrrKa
iHQ opNrarliro ra AoKyr\4oHrr4 ueo6xi4ni
Ans Br.rKoHaHHs yMoB

[oronopy.

- rrr4cbMoBo noniAolrurz Cy6niaprgHrrrca
rrpo Br4rrB
6.2.IeuuiaprrAHr.rK Mae npaBo :
6,2.1.[owpoxoBo posipnarz qefi
{oronip y pasi Hen
no_niAourzn[u npo qe ftoro y crpoK n,rru
4nin;
6.2.2.KonrpoJrroBarr.r xi4 nzr<onanur 6y4inen6Hrzx p
r --- -- "^--r1r r6.2.3.Inrui lpaBa:
- upzfr'rarn sia cy6niApflArrr'IKa axrra
npzfiuaHHr

r{KoM
roBopoM;

Br4KoHaHrzx

po6ir, rK B [a[epoBoMy

Horo KoMrrneKcy ABK.
aHHf, BrrKoHaHug 6ygineJrbHr4x

- roprrarl4 Cy6niapnaHr'rKy nocraqauHx
uarepianin, o6na4uau
rrofoAxeHoro qiuoro.

6.3.Cy6niqpflAurrK so6os'ssaHufi

Hs.

nra.nqAi

po6ir

TaycrarKyBaHH, 3a

:

6'3'1'3a6egler{I4Tl4 BI.KoHaHHrr 6y4inenruzx po6ir,
-f,nic*

rn"*

yMoBaM, ycraHoBneHrzM

pos4i;rou II qr,oro {oronopy
",i.4nori4ae
6.3.2.Iurui o6oe'-flsxrl :
- KoopAr{Hynarn 4ixnruicm cy6ui4px4nraxin ua 6y4inenbHoMy',qlriga""zr.y;
inQopuynarkr B ycraHoBneHoMy [opsAKy renui4pa4HrrKa npo
xi4 BrlKoHaHH.r{
ga
Lrlr JvvvD
3o6os,s3ar*
aJqnD
54.
[oronopona ,o6cranuuu. qo IIepeIIIKoAxalorb fioro szKoHaHuro, TaKo]K rrpo 3axoAr{,
neo6xiAni
?
r

ix

ycyuertrr.

Ans

6.4. CydntgpqAHuK Ma€ rrpaBo:
6'4'1'CsoeqacHo ra B floBHouy o6cxsi orpLIMyBarrI rlnarv
3a nvxrbnanHc dwnipcnruuv nn6iHI{KA;

nin;
- 3anyqarr'r Ao Br4KoHaHnx {oronopy rperix oci6 (cy6niapsaHrzrciBD;
- iniqironauz BHeceHHs el,riu 4o
{oronopy.
- cydniaprA'rr* Hece eiAnonilantuicrb 3a oxopouy
npaqi ra refcrixy 6eguercu na 6y4inenbHoMy
rraafi4anuzry.

7.r.vpa:i'enzroHa'Hf, ru"
3a [oronopov cropo'z
".'1i"t#X"?"""tm#"XT;:11-";.t"-,,tHaHb
Hecyr' siAuoniranruicrr, nepe46aueHy
3aKoHaMz yr<paiuz ,a q"i*
{oroeopolr.
8. OBCTABI,IHI,d HETIEPEEOPHOI C}dJII,d
8'l'croponz sni*Hslorrcx ni4 ni4noni4a'rnocri 3a HeBr.Ko'an'.fl
a6o HeHaJrexHe BrrKoHaHH,
go6os'sgaHb 3a III{M
{oronoporr,r y pa3i Br4Hr{KHeHHs o6craeuH ueni;pe6opnoi c},u',
-flId He icHynalu ni4'rac yotta4a"",{oronopy ra BrlHr4KJrr,r
uosa noherc cropin (anaprx,xaracrpoSa,

crzxiftne Jrr4xo, eni4erraix, elisoori.a, eifiua roruo).
8'2' CropoHa, IIIo He Moxe BzKoHyBarrz go6on'ffaHHr 3a qznr
{orclnopoM yHacni4or< 4ii o6cranun
uenepe6opuoi cznra, [oBI4HHa He nisuiure nix npor-aroM
['qrLr a"i" a roraHry ix BprHzKHeHHs
roti4onzrvr rpo qe inruy CropoHy y nzcrnaoeifi
$opui.
8'3'[oxasoM BI4HI4KHeHHs o6craszH nenepe6op"oi i^nt rucrpoKy
ix aii e ni4uoni4Hi 4orylrenru,
rxi nv4arorrcr ni4noni4uzruu opfaHaMlr ynoBHoBaxeHrzMlr suganflrurari
8'4'y pa^ri xolz crpoK 4ii o6cranzn uenepe6opHoi cznu np.oAoBx)reucs 4oryrraeHTpr.
6im111e nix n,xru 4Hin,
KOXHa iS cropiu B ycraHoBneHoMy rropflAKy Mae rrpaBo
po3lpBarr4 qefi {oronip.

9.ВИРIШЕННЯ СПОРI�
9.1.У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторониi зобов'язуються вирiшувати 'ix
шляхом взаемних переговорiв та консультацiй.
9.2.Уразi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжност�)вирiшуються у судовому
порядку.
10.СТРОК Дli ДОГОВОР\у
10.1.Цей Договiр набирае ЧИННОСТi З моменту ЙОГО пiдписаН!JЯ i дiе ДО 31.12.2017 року.
10.2.Цей Договiр укладаеться i пiдписуеться у 2-х примiрнщtах, що мають однакову юридичну
силу.
11. IHШI УМОВИ
11.1. Гарантiйний строк за цим Договором з моменту прий�Jfття об'екта в експлуатацiю
становить 1 рiк при умовах догляду за зеленими насадженн�и згiдно агротехнiчних норм та
правил.

13. Реквiзити Сторiн:
«Генпiдрядник»
ТОВ «ТРШIЖН»
01054, м. Ки'iв,
вул. Ярославiв Вал, 13/2Б
р/р 26003053181731
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код банку: 321842
Код €ДРПОУ 40698959
IПН 406989526595
Витяг з реестру плат ПДВ № 1626594510593
тел.:(095) 611-9?,�,Р.�.�

КП УЗН Дарни*ького району м.Киева

02121, м.Ки'iв, �ул.. Горлiвська 220
Р/р 2600641682� 100
В АТ «УкрСиббанк» в м.Киевi
МФО 351005
€ДРПОУ 31722�49

e-mail: Зvisi.o;ц@t1Rцe,.,
/· - - I�
;�
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