Акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія
«Автомобільні дороги України»
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР»
25015 м. Кропивницький, вул. Полтавська, 38
Тел/факс: (0522) 37-91-52
код за ЄДРПОУ 32039992
kirovogradoad@adu.org.ua
_________________________________________________________________________________________________________

Голові тендерного комітету
ДОДАТОК №7
до тендерної документації
ПРОЕКТ
ДОГОВІР ПІДРЯДУ №_____
м. Кропивницький

«___» _____________ 2019 року

Державне
підприємство
«Агентство
місцевих
автомобільних
доріг»,
в
особі
директора____________, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, і Дочірнє
підприємство «Кіровоградський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна
акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», що діє на підставі Статуту, в особі директора
Рудніка Андрія Ярославовича, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про таке (далі –
Договір):
Предмет Договору
1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим
Договором, своїми силами і засобами на власний ризик або з залученням субпідрядних організацій
надати послугу згідно технічного завдання, викладеного в тендерній документації.
2.
Найменування послуги: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
користування місцевого С120209 Осички-вихід на а/д Т-12-08 на ділянці км 4+750 - км 5+250
(45233142-6 Ремонт доріг).
3. Обсяг закупівлі робіт (послуг) може бути зменшено залежно від реального фінансування
видатків.
Склад та обсяги робіт (послуг), що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектнокошторисною документацією.
Склад та обсяги робіт (послуг) можуть бути переглянуті в процесі поточного середнього ремонту
у разі внесення змін до проектно-кошторисної документації у порядку, зазначеному у п. 53 Загальних
умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (далі - Загальні умови).
Строки виконання робіт (поточного середнього ремонту об’єкта)
4. Виконання робіт (надання послуг) Підрядником здійснюватиметься відповідно до Календарного
графіка виконання робіт (Додаток №2 до Договору).
5. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт (надання послуг) і здачу
об’єкта Замовнику.
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6. Строки виконання робіт (надання послуг) з поточного середнього ремонту об’єкта можуть
змінюватися із внесенням відповідних змін у цей Договір.
7. Замовник може, у разі необхідності, прийняти рішення про уповільнення, зупинення або
прискорення виконання робіт (надання послуг) із внесенням у встановленому порядку змін у цей
Договір, у тому числі до Календарного графіка виконання робіт, Договірної ціни, Плану (графіку)
фінансування.
Забезпечення виконання зобов’язань Сторін
8. Забезпечення виконання фінансових зобов’язань Підрядника щодо сплати санкцій та
відшкодування Замовнику збитків, зумовлених невиконанням або неналежним виконанням
Підрядником зобов’язань за цим Договором; повернення переплачених сум, буде здійснюватися за
рахунок коштів, утриманих Замовником із сум проміжних платежів за виконані роботи (наданні
послуги) згідно з п. 45 цього Договору. Ці кошти будуть використовуватися для гарантування
виконання фінансових зобов’язань Підрядника протягом строку виконання робіт (надання послуг).
Невикористані кошти будуть повернуті Підряднику протягом 30 днів після закінчення виконання
робіт (надання послуг).
Договірна ціна
9. Договірна ціна на роботи (послуги) з поточного середнього ремонту об’єкта (Додаток №1 до
Договору) складає __________________ з ПДВ.
Договірна ціна може бути переглянута за наступних умов:
- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт
(послуг);
- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих
цін, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в цьому Договорі.
10. Ціна Договору визначається на підставі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, СОУ 42.1-37641918-085:2018, як
динамічна і може бути переглянута згідно умов п.9 цього Договору, або, у разі скасування цих
нормативних актів та прийняття нових, які регламентують умови формування договірної ціни на
предмет цього Договору, без збільшення вартості цього Договору.
Ризики знищення або пошкодження об’єкта та їх страхування
11. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта поточного середнього ремонту до його
прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що
залежали від Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов’язання, пов’язані з цим ризиком, із
урахуванням положень Загальних умов.
12. Підрядник зобов’язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують
знищенням або пошкодженням об’єкта поточного середнього ремонту, ризик якого несе Замовник, а
Замовник протягом 5 днів після одержання повідомлення надає Підряднику відповідне рішення.
У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови цього Договору у зв’язку з появою цих
обставин.
13. Повідомлення про пошкодження об’єкта поточного середнього ремонту, відповідальність за
виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 5 днів після його виявлення.
Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його
складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 3 днів після
усунення пошкодження.
Забезпечення робіт (поточного середнього ремонту об’єкта) документацією
14. Забезпечення робіт (послуг) (поточного середнього ремонту об’єкта) документацією
покладається на Замовника із врахуванням положень Загальних умов, інших нормативних
документів.

3
Забезпечення робіт (поточного середнього ремонту об’єкта) матеріалами та послугами
15. Забезпечення робіт (послуг) матеріалами та послугами здійснюється із урахуванням положень
Загальних умов.
16. Забезпечення робіт (послуг) матеріалами здійснює Підрядник. Він зобов’язаний узгоджувати із
Замовником постачальників матеріалів. Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси приймаються
за найменшою ціною, визначеною на підставі проведеного аналізу ринку матеріалів що склалися в
регіоні на момент розрахунку, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів
постачання. Підрядник відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на
ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості
Замовником вони залишаються власністю Підрядника.
17. Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів що
використовуються при виконанні робіт (наданні послуг) на об’єкті.
Порядок залучення до виконання робіт
(поточного середнього ремонту об’єкта) субпідрядників
18. Підрядник має право залучати до виконання робіт (надання послуг) субпідрядників.
Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт (надання послуг), повинні відповідати таким
вимогам:
- мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт (надання послуг), якщо така вимога передбачена
нормативними документами;
- мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт (надання послуг),
тощо.
19. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за погодженням із Замовником.
20. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації
Підрядника, яка надається Замовнику за 5 днів до початку виконання субпідрядником робіт.
Замовник має право протягом 3 днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити у
залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і рекомендувати
свою кандидатуру.
Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається
узгодженою.
21. Відносини між субпідрядниками, Замовником та Підрядником регулюються із урахуванням
положень Загальних умов.
Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і
субпідрядниками.
Залучення до виконання робіт (поточного середнього ремонту об’єкта) робочої сили
22. Залучення до виконання робіт (надання послуг) робочої сили забезпечує Підрядник із
дотриманням положень Загальних умов.
23. Підрядник забезпечує дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для
них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного
інструктажу тощо.
24. Замовник має право вимагати від Підрядника, з відповідним обґрунтуванням, відсторонення
від виконання робіт (надання послуг) робітників та інженерно-технічних працівників у випадках:
порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки.
Організація виконання робіт (поточного середнього ремонту об’єкта)
25. Замовник за актом передає Підряднику будівельний майданчик протягом 5 днів з дня
підписання цього Договору. Відрізок дороги, який підлягає поточному середньому ремонту, на
період дії цього Договору передається на тимчасове утримання Підряднику, що в свою чергу
покладає на нього відповідальність за забезпечення безпечних умов у смузі відчуження автодороги
відповідно до встановлених норм і стандартів з безпеки дорожнього руху, а саме:
- утримання у безпечному для дорожнього руху стані дороги;
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- компенсацію витрат власникам транспортних засобів, якщо ДТП сталися з причин
незадовільного утримання дороги;
- забезпечення учасників дорожнього руху інформацією з питань стану аварійності та дорожнього
покриття і гідрометеорологічних та інших умов;
- своєчасне виявлення перешкод дорожнього руху та усунення, а у разі неможливості –
невідкладне позначення дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами.
26. Підрядник забезпечує виконання робіт (надання послуг) згідно з Календарним графіком їх
виконання (Додаток №2 до Договору), який він надає для узгодження Замовнику протягом 10 днів з
дня підписання цього Договору. Підрядник зобов’язаний уточнювати Календарний
графік
виконання робіт у випадках:
- зміни Плану (графіку) фінансування (протягом 10 днів після підписання додаткової угоди до
цього Договору, що враховує ці зміни);
- якщо відставання виконання робіт (надання послуг) від графіка буде становити більше 30 днів.
Одночасно із уточненням Календарного графіка виконання робіт Підрядник, якщо порушення
строків виконання робіт (надання послуг) виникло за його вини, за вимогою Замовника розробляє
заходи з усунення відставання робіт (послуг).
27. Підрядник повідомляє Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню цього
Договору за вини Замовника, протягом 5 днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 5 днів з дня
одержання повідомлення від Підрядника надає йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених
заходів.
28. Підрядник щомісячно до 1 числа наступного місяця надає Замовнику інформацію, визначену
п.73 Загальних умов. Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану поточного
середнього ремонту, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх
усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.
29. Комплект договірної документації зберігається Підрядником на будівельному майданчику і
повинен бути наданий Замовнику на його вимогу для користування в робочий час.
30. Підрядник зобов’язаний протягом 10 днів після завершення виконання робіт (прийняття
об’єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових
споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право
попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення та, у
разі невжиття Підрядником відповідних заходів, звільнити будівельний майданчик своїми силами
або із залученням третіх осіб з компенсацією понесених витрат за рахунок Підрядника.
31. Інші зобов’язання Сторін щодо організації виконання робіт (надання послуг) відповідають
положенням Загальних умов.
Порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт
(поточного середнього ремонту об’єкта) і матеріальних ресурсів
32. Контроль Замовника за якістю робіт (послуг), матеріалів, устаткування здійснюється згідно з
нормативними вимогами та положеннями Загальних умов.
33. Підрядник зобов’язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок
та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 5 днів до їх проведення та надавати інформацію
про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 5 днів після одержання
від Замовника відповідного запиту.
34. Підрядник зобов’язаний усувати недоліки в роботах (послугах), матеріалах, виявлені
Замовником, відповідними контролюючими органами, в строки, визначені актами перевірок, вказівок
та приписів, та інформувати про це Замовника. Підрядник за запитом Замовника надає необхідну
йому інформацію позачергово.
Фінансування робіт (поточного середнього ремонту об’єкта)
35. Відповідно до частин першої статті 23 Бюджетного кодексу України, платіжні зобов’язання
Замовника виникають у разі наявності відповідного бюджетного призначення та в межах бюджетних
асигнувань.
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Фінансування робіт (послуг) здійснюється за рахунок бюджетних коштів, відповідно до
узгодженого Сторонами Плану (графіку) фінансування будівництва (Додаток №3 до Договору) і
складає _____________________________________ з ПДВ.
36. Замовник має право уточнювати План (графік) фінансування протягом поточного року у разі
внесення змін у строки виконання робіт (послуг), прийняття рішення про прискорення чи
уповільнення темпів виконання робіт (надання послуг), а також із урахуванням наявних у нього
коштів, обсягів фактично виконаних робіт (наданих послуг). Одночасно із уточненням Плану
(графіку) фінансування Сторони вносять необхідні зміни в інші умови цього Договору.
У разі затримки бюджетного призначення не з вини Замовника, оплата за виконані роботи (надані
послуги) здійснюється протягом п’яти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного
фінансування на свій реєстраційний рахунок, а у разі зміни бюджетного фінансування Замовник
письмово повідомляє Підрядника, який зобов’язаний негайно призупинити роботи (послуги) з
моменту отримання повідомлення.
Проведення розрахунків за виконанні роботи (надані послуги)
37. Замовник, в межах отриманого бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок,
щомісячно здійснює розрахунки за надані послуги з Підрядником протягом десяти робочих днів на
підставі акту приймання виконаних робіт (наданих послуг) (форма КБ№-2в) та довідки про вартість
виконаних робіт (наданих послуг) (форма № КБ-3), підписаних уповноваженими представниками
сторін.
38. Терміни оплати за надані послуги, у разі затримки бюджетного фінансування не з вини
Замовника, можуть бути перенесені.
39. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі за фактично надані послуги в межах
наявних фінансових ресурсів на рахунку Замовника.
40. Авансування робіт (послуг) можливе за умови наявності дозволу на попередню оплату
головного розпорядника коштів відповідно до вимог законодавства.
41. У разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Підрядника,
який зобов’язаний негайно призупинити, уповільнити чи прискорити роботи (послуги), в залежності
від змін, з моменту отримання повідомлення.
42. Розрахунки можуть виконуватись з використанням програмних комплексів АВК-5 та ПК
«Будівельні Технології-Кошторис».
43. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт (наданих послуг), що підлягають
оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику за 5 робочих днів до
завершення звітного періоду. Замовник зобов’язаний перевірити та підписати подані Підрядником
документи, що підтверджують виконання робіт (надання послуг), або обґрунтувати причини відмови
від їх підписання протягом 3-х днів з дня одержання. Оплата наданих послуг здійснюється після
підписання документів Замовником, в триденний термін після отримання коштів, в межах не більше
як 95 відсотків їх вартості.
Несвоєчасне підписання актів, а також необґрунтовані претензії щодо представлених обсягів
виконаних робіт (наданих послуг) вирішуються у встановленому законодавством порядку.
44. Оплата робіт (послуг), наданих з недоробками і дефектами проводиться після усунення
останніх.
45. Із сум, що підлягають оплаті за виконанні роботи (надані послуги), утримується 5 відсотків їх
вартості. Утримані суми використовуються Замовником і повертаються Підряднику з урахуванням
положень п.8 цього Договору.
46. Замовник компенсує прямі, інші загальновиробничі та адміністративні витрати, а також
прибуток згідно з СОУ 42.1-37641918-085:2018.
Вартість прямих витрат визначається на підставі нормативних витрат трудових та матеріальнотехнічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт (наданих послуг) та уточнених цін
ресурсів, передбачених в договірній ціні у такому порядку:
а) Вартість матеріально-технічних та трудових ресурсів розраховується для кожного звітного
періоду в фактичних поточних цінах, при цьому поточні ціни Підрядника на матеріальні ресурси
приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках), цінами
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на підставі проведеного, на момент уточнення, аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні,
які не можуть перевищувати цін, узгоджених Замовником, з урахуванням транспортної складової.
Витрати ресурсів визначаються на підставі ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів
робіт (послуг), які пропонуються до виконання. При взаєморозрахунках за виконані обсяги робіт
(послуг) Замовнику надаються первинні бухгалтерські документи (накладні, товарно-транспортні
накладні на їх перевезення).
Компенсація Підряднику витрат, спричинених зростанням вартості матеріально-технічних
ресурсів, здійснюється за поточними цінами, за рахунок коштів на покриття додаткових витрат,
пов’язаних з інфляційними процесами, або економії, отриманої по інших складових вартості, згідно
пропозиції конкурсних торгів.
Якщо виникає необхідність заміни будь-яких матеріальних ресурсів, передбачених РЕКН і це не
призводить до зміни технології виконання робіт та показників цих норм (крім витрат змінених
матеріальних ресурсів) вартість робіт (послуг) визначається із зміненими матеріальними ресурсами,
на підставі техніко-економічного обґрунтування Підрядника.
б) Транспортні витрати та навантажувальні роботи:
- залізничні перевезення визначаються згідно первинних бухгалтерських документів, що
надаються перевізником;
- орендований автотранспорт – по калькуляціях автотранспортних підприємств погоджених з
Замовником;
- власний автотранспорт - по розрахунках (з врахуванням лінійних норм витрат ПММ) вартості
перевезень, виконаних згідно Методики визначення вартості і трудомісткості робіт з перевезення
будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій;
- навантажувальні роботи – розрахунком.
в) Вартість тари, упаковки і реквізитів – по діючим тарифам.
г) Заготівельно – складські витрати – по відсотковій нормі.
д) Експлуатація машин і механізмів:
Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів визначається виходячи із нормативного
часу роботи машин та вартості експлуатації машини за одиницю часу її застосування (машиногодина) в поточних цінах. Нормативний час роботи будівельних машин і механізмів визначається на
підставі ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів робіт, які пропонуються до виконання.
Якщо вартість експлуатації будівельних машин і механізмів на момент проведення
взаєморозрахунків збільшилася в порівнянні з їх вартістю, визначеною в договірній ціні, зазначене
збільшення вартості здійснюється на підставі обґрунтовуючих розрахунків Підрядника за рахунок
економії по інших статтях договірної ціни.
Якщо роботи виконуються із застосуванням не передбачених нормами машин та механізмів,
Підрядник розраховує вартість таких робіт з урахуванням техніко-економічного обґрунтування
заміни машин (механізмів).
Вартість машино-години визначається на підставі ресурсних нормативних показників, які
наведено в ресурсних елементних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і
механізмів, та поточних цін на них з додаванням нижчезазначених витрат:
- амортизаційні відрахування;
- витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються;
- амортизація будівель та споруд дільниць механізації і витрати на їх утримання і експлуатацію;
- податок на землю, що її зайнято дільницею механізації;
- вартість матеріальних ресурсів на ремонт і технічне обслуговування та перебазування машин;
- плата за проведення періодичних оглядів вантажопідйомних механізмів;
- екологічний податок.
Вартість машинно-години орендованої техніки приймається за ціною, що склалася в регіоні на
момент проведення взаєморозрахунків та погодженою Замовником.
47. Показники для обчислення загальновиробничих та адміністративних витрат визначаються на
підставі обґрунтованої їх величини, структури, яка склалася у цій організації за попередній звітний
період (рік), та завантаженості будівельної організації, погоджуються із Замовником і
застосовуються при проведенні взаєморозрахунків.
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48. Інші витрати (за видами витрат), що підлягають компенсації Підряднику у складі вартості
виконаних робіт, визначаються згідно положень СОУ 42.1-37641918-085:2018.
При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт вартість матеріальних ресурсів, отриманих від
розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд та придатних для подальшого використання,
залишаються на обліку у Підрядника, а Замовнику повертається їх вартість зворотними сумами.
49. Забезпечення виконання фінансових зобов’язань Підрядника щодо сплати санкцій та
відшкодування Підрядником своїх зобов’язань, здійснюється відповідно до чинного законодавства
України.
Приймання-передача закінчених робіт (об’єкта поточного середнього ремонту)
50. Приймання-передача закінчених робіт (послуг) (об’єкта поточного середнього ремонту)
здійснюється відповідно до Настанови щодо прийняття робіт з поточного середнього ремонту
автомобільних доріг загального користування СОУ 42.1-37641918-128:2014.
51. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт
(послуг) (об’єкта поточного середнього ремонту), які виникли з вини Підрядника, повинні бути
усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об’єкт.
52. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити
Підрядника про порушення ним своїх зобов’язань, і, якщо Підрядник без затримки не вживатиме
необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх
осіб за рахунок Підрядника.
Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об’єкта поточного середнього ремонту)
та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)
53. Відносини Сторін, пов’язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт та усуненням
виявлених недоліків (дефектів), регулюються положеннями Загальних умов.
54. Підрядник гарантує досягнення об’єктом поточного середнього ремонту показників,
визначених у кошторисній документації, та можливість експлуатації об’єкта відповідно до цього
Договору протягом гарантійного терміну.
55. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта відповідно до умов затвердженої
кошторисної документації за видами робіт визначених пунктом 6.3.2 ГБН Г.1-218-182:2011 з
наступними гарантійними термінами:
- асфальтобетонне покриття - не менше ніж 5 років, а з урахуванням регенерації – на менше ніж
10 років;
- основа дорожнього одягу – не менше ніж 8 років;
- відновлення або нанесення нової горизонтальної та вертикальної розмітки:
- фарбою - 6 міс;
- пластиком - 3 роки;
- полімерною стрічкою - 5 років.
Підрядник гарантує відповідність знаків вимогам ДСТУ 4100:2014 у разі дотримання умов
експлуатування, транспортування і зберігання з наступними гарантійними термінами:
- зберігання знаків – не менше ніж 5 років від дати виготовлення;
- для знаків, виготовлених із застосуванням світлоповертальної плівки типу 1 – не менше ніж 7
років від дати введення в експлуатацію;
- для знаків, виготовлених із застосуванням світлоповертальної плівки типу 2 – не менше ніж 10
років від дати введення в експлуатацію.
56. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (послугах) (об’єкті
поточного середнього ремонту) недоліків (дефектів) Замовник протягом 10 днів після їх виявлення
повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акту про порядок і строки усунення
виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з’явиться без поважних причин у визначений у
запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів,
повідомивши про це Підрядника. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для
виконання протягом 10 днів після складання.
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57. Підрядник зобов’язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки
та в порядку, визначених в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї
вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо
повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із
залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.
Відповідальність сторін за порушення зобов’язань та порядок урегулювання спорів
58. Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань цього Договору та порядок урегулювання
спорів визначаються статтею 231 Господарського кодексу України, положеннями Загальних умов,
інших нормативних документів, що регулюють ці питання.
59. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов’язань за цим
Договором:
- за порушення строків закінчення виконання робіт (надання послуг) (здачі закінченого об’єкта
поточного середнього ремонту в експлуатацію) та передачі об’єкта поточного середнього ремонту
стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт (послуг) за кожний день прострочення, а за
прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної
вартості;
- у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах сплачує штраф у розмірі 20 відсотків від вартості
робіт (послуг), виконаних з недоліками (дефектами);
- у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником,
контролюючими органами, приймальною комісією, визначених в акті усунення недоліків протягом
гарантійного строку експлуатації сплачує штраф у сумі 1000,00 грн. за кожний день затримки.
Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням
або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.
60. Замовник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов’язань і у таких сумах:
за порушення грошових зобов’язань (несвоєчасну оплату виконаних робіт (наданих послуг), інших
платежів) сплачує неустойку, розмір якої обчислюється від несплаченої суми, визначеної із
урахуванням офіційного рівня інфляції, з розрахунку облікової ставки Національного банку України,
збільшеної у 2 рази, за кожний день прострочення.
61. Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому
числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів,
продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови цього Договору тощо.
62. Сторони дійшли згоди, що, в разі порушення Виконавцем зобов’язань за цим Договором,
Замовник може в односторонньому порядку застосувати до Виконавця/ Субпідрядника оперативногосподарську санкцію, передбачену п. 4 ч. 1 ст. 236 Господарського кодексу України, а саме:
відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з Виконавцем/ Субпідрядником.
При цьому, Замовник складає акт і дана оперативно-господарська санкція згідно з ч. 3 ст. 235
Господарського кодексу України застосовується незалежно від вини Виконавця, а також не є жодною
дискримінацією Виконавця та/або Субпідрядника та/ або дискримінаційною умовою по відношенню
до нього у розумінні Закону України "Про публічні закупівлі".
Форс-мажор
63. Сторони домовилися, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили)
вони визначають такі випадки: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого
конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії
іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії
суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада,
революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація,
примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада,
страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту,
регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських
проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими
погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо,
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буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів,
перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
64. Сторона, щодо якої склалися визначені в п.62 цього Договору обставини, зобов’язана письмово
повідомити другу сторону протягом 10 днів з моменту їх виникнення та звернутися до
уповноваженої торгово-промислової палати з метою отримання відповідного сертифіката, згідно з
регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торговопромисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Несвоєчасне
повідомлення є підставою для втрати права посилатися на вказані обставини як на підставу
звільнення від відповідальності.
65. У випадку якщо форс-мажорні обставини тривають більше ніж 30 днів поспіль, сторона має
право заявити про розірвання цього Договору в односторонньому порядку. При цьому Сторони залишаються відповідальними за фактично виконані за цим Договором зобов’язання, які були виконані
до дати настання форс-мажорних обставин.
Внесення змін, доповнень у Договір та його розірвання
66. Зміни, доповнення та розірвання цього Договору здійснюється за взаємною згодою сторін
шляхом укладання додаткової угоди за ініціативою будь-якої Сторони. Додаткова угода є
невід’ємною частиною цього Договору.
67. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо 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;
3) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт і послуг);
4) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
5) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу
споживчих цін, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в Договорі (Підрядник
проводить перерахунок (уточнення) відповідних статей витрат Договірної ціни та подає Договірну
ціну з зазначеними перерахунками на погодження Замовнику для внесення відповідних змін до
Договору);
6) продовження дії договору 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.
68. Замовник ініціює розірвання цього Договору у випадку не виконання Підрядником вимог
цього Договору або порушення строків надання послуг. Останній зобов’язаний відшкодувати збитки
спричинені вказаними порушеннями.
69. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору та інші договірні документи вважаються
дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами.
Строк дії Договору
70. Цей Договір набирає чинності з моменту підпису повноважними представниками сторін і діє
до 31 грудня 2019 року, а в частині розрахунків – до повного виконання зобов’язань.
71. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
Інші умови Договору
72. Будь-які зобов’язання Сторін за цим Договором виникають у разі наявності та виключно в
межах затверджених бюджетних призначень, виділених бюджетних асигнувань та фактично
отриманих бюджетних коштів.
73. Терміни, що вживаються в цьому Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних
умовах.
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74. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, (дозволів) необхідних для виконання
робіт, визначених нормативними документами.
75. Підрядник ___ є платником податків на загальних умовах. Замовник не є платником податку на
додану вартість та платником податку на прибуток.
76. Зміни, доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною
частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані
уповноваженими на те представниками Сторін.
77. Договір укладено у трьох автентичних примірниках.
Додатки: №1 – Договірна ціна.
№2 – Календарний графік робіт.

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін
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Підрядник
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25015 м. Кропивницький, вул. Полтавська, 38
тел.(0522)37-91-52
п/р 26009924429395 в ПАТ АБ
«Укргазбанк», МФО 320478,
ІПН 320399911232
КОД ЄДРПОУ 32039992
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А. Я.Руднік

