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Додаток ІV
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ____________________
м. Львів

"___"______________ 2018 р.

СТОРОНА-1: Акціонерне товариство «Укртрансгаз», надалі "Замовник", в особі
______________________________________________________, який діє на підставі Положення
про філію та довіреності від “_____”________20__ р. № ________________________, з одного
боку, та
СТОРОНА2:
________________________________________________________________________,
надалі
"Підрядник", в особі ______________________________________________, що діє на підставі
__________________________________________________з
другого
боку,
керуючись
законодавством України, у відповідності до глави 61 ЦК України, уклали цей договір підряду про
закупівлю (надалі іменується «Договір») про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Підрядник зобов'язується за завданням Замовника, яке зазначене у складі тендерної
документації «Технічні вимоги і якісні характеристики», в порядку та на умовах, визначених в
цьому Договорі, за результатами проведення процедури закупівлі №____________________, на
свій ризик власними та залученими силами і засобами, обладнанням, матеріалами і механізмами
виконати у встановлений строк (Додаток №3 до цього Договору), а Замовник зобов'язується в
порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, прийняти і оплатити наступні роботи:
«Ремонт будівель і споруд ГРС Бібрського ЛВУМГ (Завершальні будівельні роботи), код
ЄЗС ДК 021-2015: 45400000-1).
1.2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені Кошторисною
документацією, яка є невід’ємною частиною Договору та представлена в Додатку №2 до цього
Договору.
1.3. Підрядник має всі необхідні дозволи, ліцензії, сертифікати для виконання робіт, зазначених в
п. 1.1. цього Договору.
2. Строки виконання робіт
2.1. Строки виконання робіт за цим Договором – 90 календарних днів від дати оформлення
дозволу на початок виконання робіт відповідно до «Графіку виконання робіт», що є Додатком №3
до цього Договору. Дозвіл на початок робіт – відповідно до СОУ 49.5-30019801-121:2014
«Охорона праці. Порядок допуску працівників сторонніх організацій для виконання робіт
(завдань) на об`єктах ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».
2.2. Підрядник має право достроково виконати роботи, а Замовник зобов`язується оплатити їх на
умовах цього Договору.
3. Ціна договору, порядок оплати роботи
3.1. За виконані роботи,
згідно цього Договору, Замовник перераховує Підряднику, у
відповідності до Договірної ціни (Додаток №1 до цього Договору), та на підставі підписаних
сторонами акту (актів) передавання-приймання виконання робіт __________(__________
гривень_____ коп.), в т.ч. ПДВ _________грн ( ______ гривень ___ коп.)
3.2. Загальна сума Договору не може бути збільшена, якщо інше не передбачено законодавством
України. Загальна сума за договором закупівлі робіт може бути зменшена Замовником залежно
від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення Сторонами обсягів закупівлі
робіт.
3.3. Оплата робіт за цим Договором здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом
перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на підставі акту (актів)
(типові форми КБ-3, КБ-2в) передавання-приймання виконаних робіт, протягом 30 (тридцяти)
календарних днів після підписання акту (актів).
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3.4. Підрядник зобов’язаний надати Замовнику податкову накладну, складену в електронній
формі та оформлену належним чином, із зазначенням обов’язкових реквізитів в т.ч. кодів ДКПП,
УКТ ЗЕД відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі по тексту ПКУ), з дотриманням
умов щодо належної реєстрації електронного підпису уповноваженої особи та зареєстровану в
Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку та в строки, встановлені ПКУ.
3.5. Своєчасне ненадання Підрядником податкової накладної/розрахунку коригування, або її
оформлення з порушенням порядку заповнення, встановленого ПКУ, або надання податкової
накладної з порушенням вимог щодо електронного підпису уповноваженої особи, яка її
підписала, або не підтвердження реєстрації податкової накладної в ЄРПН в строки, передбачені
ПКУ, є відкладальною обставиною для настання обов’язку Замовника щодо здійснення оплати
послуг за цим Договором, до моменту одержання Замовником такої податкової
накладної/розрахунку коригування та одержання інформації з ЄРПН про підтвердження факту
здійснення такої реєстрації підрядником, та перевірки податкової накладної/розрахунку
коригування на предмет дотримання законодавства щодо її заповнення і підписання.
3.6. Вартість робіт повинна включати усі податки, обов’язкові збори і платежі, витрати на
відрядження, інші витрати, які пов’язані з виконанням робіт, що стосуються предмету закупівлі
і/або за цим Договором. Якщо вартість робіт не включає будь-які витрати Підрядника, які можуть
виникнути при виконанні робіт, що стосується предмету закупівлі і/або за цим Договором, то такі
витрати покладаються на Підрядника.
3.7. Остаточний розрахунок за цим Договором проводиться Замовником після повного
завершення виконання робіт, визначених у п. 1.1. цього Договору, включаючи усунення
виявлених під час приймання недоліків, тобто після підписання сторонами останнього Акту
передавання-приймання виконаних робіт (типова форма КБ-3, КБ-2в).
4. Умови виконання робіт
4.1. Строк виконання робіт встановлено відповідно до «Графіку виконання робіт», який є
невід’ємною частиною цього Договору (Додаток №3).
4.2. Підрядник виконує роботи у відповідності з технічними вимогами і якісними
характеристиками предмета закупівлі, будівельними нормами і правилами, календарного плану
виконання робіт. Підрядник забезпечує комплектацію робіт всіма матеріалами, виробами,
конструкціями та обладнанням.
4.3. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування на будівельний майданчик
матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання здійснюється за рахунок та силами Підрядника.
Він контролює якість, кількість та комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик
їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об’єкту в гарантійну експлуатацію.
4.4. Замовник має право здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність
Підрядника, технічний нагляд і контроль за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт,
а також матеріалів, устаткування і обладнання чинним технічним та нормативним документам,
державним стандартам і технічним умовам.
4.5. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на робочий
майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт.
4.6. Сторони у тижневий строк після підписання цього Договору передають одна одній перелік
осіб, які уповноважені їх представляти, а також визначають обсяг їх повноважень. В подальшому
при заміні цих осіб, перегляді їх повноважень Сторони негайно інформують одна одну.
4.7. Сторони забезпечують відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій,
устаткування, що постачаються ними, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам,
а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх
характеристики і якість.
4.8. Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи підлягають виправленню, а
неякісні матеріали та вироби – заміні. У випадку невиконання цих вимог Підрядником у
встановлені актами строки, Замовник може залучити для виправлення неякісно виконаних робіт
іншого Підрядника.
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Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, в тому числі шляхом утримання
Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.
4.9. Замовник залишає за собою право зупинити виконання робіт Підрядником в межах строку дії
цього Договору у зв’язку із особливістю режимів роботи газотранспортної системи Замовника.
4.10. У випадку зупинки виконання робіт за вимогою Замовника Сторони складають Акт про
зупинку робіт.
4.11. У випадку зупинки робіт за вимогою Замовника, загальний строк виконання робіт
зміщується в межах строку дії цього Договору на термін такої зупинки.
5. Порядок приймання виконаної роботи
5.1. Приймання та оцінка наданих робіт здійснюється у строки, передбачені п. 2.1. цього
Договору, у відповідності до порядку встановленого чинним законодавством України.
5.2. Після закінчення робіт Підрядник оформляє акт (акти) передавання-приймання робіт (типові
форми КБ-3, КБ-2в) і у строк до 5 (п’яти) робочих днів, передає їх Замовнику.
5.3. Замовник на протязі 5 (п’яти) робочих днів від дня отримання вказаних в п. 5.2. цього
Договору документів зобов`язаний надіслати Підряднику підписаний акт (акти) виконаних робіт
(типові форми КБ-3, КБ-2в), або мотивовану відмову від приймання виконаних робіт. Якщо
недоліки виконання робіт були виявлені в процесі їх надання, рекламація повинна бути
направлена в 10 денний строк з дня їх виявлення. Підрядник зобов`язується усунути недоліки за
свій рахунок в 30 денний строк після одержання рекламації.
5.4. У випадку відмови Замовника від приймання виконаних робіт сторони складають
двохсторонній акт з переліком необхідних доробок і термінами їх виконання.
5.5. Замовник має право вимагати розірвання цього договору та відшкодування збитків, якщо
внаслідок неповноти або недостовірності інформації, отриманої від Підрядника, був укладений
договір на виконання робіт, які не мають тих властивостей, які мав на увазі Замовник.
6. Обов’язки і відповідальність сторін
6.1. Обов’язки Підрядника:
- виконати всі роботи в повному обсязі у строк передбачений умовами даного Договору;
- забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена
діючим порядком і цим Договором, визначає осіб, відповідальних за її ведення;
- залучає до виконання робіт працівників в достатній кількості і потрібної кваліфікації,
створює для них необхідні умови праці і відпочинку на будівельному майданчику;
- відповідає за поведінку своїх працівників на майданчику де надаються роботи за даним
Договором, недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства
України, дотримання ними трудової, технологічної та протипожежної дисципліни;
- забезпечити протягом виконання робіт необхідні протипожежні заходи на об’єкті та
додержання вимог щодо техніки безпеки і охорони навколишнього середовища;
- після закінчення виконання робіт звільнити протягом 5-ти днів майданчик де надавались
роботи за Договором та забезпечити прибирання майданчика;
6.2. Обов’язки Замовника:
- прийняти та оплатити виконані за цим Договором роботи відповідно до умов даного
Договору;
- виконати всі необхідні заходи для забезпечення якісного надання Підрядником робіт,
передбачених умовами Договору;
6.3. Підрядник несе солідарну майнову відповідальність за дії своїх працівників, які перебуваючи
з ним у трудових відносинах завдали майнової шкоди Замовнику, в тому числі в разі їх
причетності до розкрадання майна Замовника, встановленої вироком суду, що набрав законної
сили.
6.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо
воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх
залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
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6.5. Підрядник у випадку порушення проектних рішень, вимог технічної документації,
використання неякісних матеріалів відшкодовує Замовнику заподіяну цим шкоду в повному
об`ємі, в т.ч. втрачену вигоду.
6.6. За порушення Підрядником строків виконання зобов'язання за цим Договором (здачі в
експлуатацію об’єктів тощо), він виплачує Замовнику неустойку у розмірі, встановленому абз.3
п.2 ст. 231 ГК України, окрім того, за прострочення понад тридцять днів – додатково сплачує
штраф у розмірі 10% від суми договору.
6.7. Оплата неустойки не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань в натурі або усунення
порушень.
6.8. Керуючись вимогами ст. 203 ЦК України, сторони домовились, що санкції передбачені ч.2 ст.
625 ЦК України в частині % річних не застосовуються Підрядником у випадках порушення
Замовником строків розрахунків, зазначених у цьому Договорі, за виконані роботи, що є
предметом цього договору.
6.9. Замовник має право відстрочити виконання своїх зобов’язань з оплати виконаних робіт за
цим договором у разі наявності простроченого виконання зобов’язань Підрядника за іншими
діючими договорами з Замовником або за штрафними санкціями, передбаченими цим договором,
до моменту належного виконання Підрядником таких зобов’язань.
6.10. Керуючись ст.203 ЦК України, сторони домовились, що санкції, передбачені ч.2 ст. 625 ЦК
України в частині % річних не застосовуються Підрядником у випадках порушення Замовником
строків розрахунків, зазначених в цьому договорі, за виконані роботи, надані послуги та
поставлену продукцію, що є предметом цього договору.
7. Дії обставин непереборної сили
7.1. Сторона звільняється від відповідальності невиконання чи неналежне виконання зобов’язань
по Цьому Договору , якщо воно є наслідком дії обставин непереборної сили, як то: стихійні лиха,
повені, пожежі, війни чи військові дії, страйки, масові безпорядки і хвилювання, акти органів
державної влади і /чи управління, які спричиняють неможливість виконання Договору,
підтверджуючих у встановленому законодавством України порядком .
7.2. У випадку настання вказаних обставин непереборної сили, Сторона повинна протягом 5-ти
днів будь-яким способом повідомити про них іншу Сторону з представленням документів,
виданих уповноваженими органами і підтверджуючих факт настання вказаних обставин. У
випадку відсутності вказаних умов Сторона не вправі посилатись на форс-мажорні обставини.
7.3. Строк виконання зобов’язань за цим Договором автоматично продовжується на час дії
вищевказаних обставин непереборної сили, при умові, що Сторона своєчасно повідомила іншу
Сторону про їх настання. У випадку коли обставини непереборної сили і/чи їх наслідки
продовжуються більше одного місяця і\чи при настанні даних обставин стає зрозумілим, що вони
будуть діяти більше цього строку, Сторони проведуть переговори з метою виявлення прийнятих
для них способів виконання Цього Договору.
8. Уступка прав за договором
8.1. Сторони згідні з тим, що передача окремих прав та обов’язків за Договором в цілому третім
особам дозволяється тільки з попередньої згоди Сторін за Договором .
8.2. За передачу (відступлення) своїх прав по даному Договору третім особам без письмової згоди
Замовника, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі двадцяти відсотків загальної суми
Договору.
8.3. У випадку реорганізації будь-якої Сторони за Договором правонаступник цієї Сторони несе
всі обов’язки та володіє всіма правами за даним Договором .
9. Порядок вирішення спорів
9.1. Всі спори, які можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони можуть
вирішувати шляхом переговорів.
9.2. Якщо Сторони не зможуть досягнути компромісу, спір підлягає розгляду у відповідності з
законодавством України.
10. Гарантійні зобов’язання
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10.1. Гарантійний строк виконаних робіт за цим Договором складає 36 календарних місяців з дня
підписання акту (актів) передавання-приймання виконаних робіт.
10.2. Виявлені в період дії гарантійного строку дефекти у виконанні робіт за цим Договором,
Підрядник зобов’язується усунути за свій рахунок у погоджений із Замовником строк.
10.3. Якщо протягом строку гарантії належної якості виконаних робіт будуть виявлені недоліки,
які не дозволять продовжити нормальну експлуатацію (використання) результатів наданих робіт
до усунення таких недоліків, названий строк продовжується на період усунення недоліків.
Усунення недоліків здійснюється Підрядником за свій рахунок.
10.4. Наявність недоліків і строки їх усунення фіксуються двостороннім актом Підрядника і
Замовника.
10.5. Якщо Підрядник протягом строку, вказаного в акті виявлених недоліків, не усуне недоліки в
виконаних роботах, Замовник має право усунути недоліки силами іншого підприємства з оплатою
витрат Підрядником.
10.6. При відмові Підрядника від складання або підписання акта виявлених недоліків, для їх
підтвердження Замовник призначає кваліфіковану експертизу, яка складає відповідний акт по
фіксуванню недоліків і їх характеру, який є обов’язковим для виконання сторонами до
відповідного судового рішення за позовом сторони що не погоджується.
11. Строк дії та припинення договору
11.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє протягом 100
календарних днів з дати підписання Договору, а в частині розрахунків - до повного виконання.
11.2. Даний Договір припиняє свою дію:
- після закінчення строку його дії;
- за згодою сторін;
- за іншими обставинами, передбаченими чинним законодавством України.
11.3. Припинення Договору не тягне за собою зупинення угод будь-якого виду, укладених в
порядку здійснення даного Договору .
11.4. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, які мали місце під час дії Договору.
12. Інші умови
12.1. Підрядник має статус платника податку _______________________________________
________________________________________________________________________________.
12.2. Замовник має статус платника податку на загальних засадах, згідно чинного
законодавства України і пільгами не користується.
12.3. Підрядник не має права продати або передати будь-яку документацію за цим Договором або
окремої її частини третій стороні без письмового дозволу Замовника.
12.4. Шкода, завдана в результаті виконання робіт третій особі з вини Підрядника, компенсується
Підрядником, а з вини Замовника – Замовником. Підрядник у всіх випадках вживає негайних
заходів по ліквідації завданої шкоди, навіть тоді, коли відповідні витрати несе Замовник.
12.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають
юридичну силу.
12.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не
врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
12.7. Істотні умови цього договору не можуть змінюватися після його підписання, окрім
випадків, передбачених в ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі».
12.8. Виконання зобов’язань Підрядником за цим договором забезпечується безвідкличною і
безумовною банківською гарантією шляхом письмового підтвердження (гарантійного листа)
банком про задоволення вимог Замовника за цим договором у розмірі 5 % вартості цього
договору, а саме _________________________,_____ грн. (__________________________________
_______________ грн. ______ коп.), у всіх випадках, коли Підрядник не виконає вказане у цьому
договорі повне зобов’язання, або виконає його неналежно в т.ч. з порушеннями щодо вимог
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якості, комплектності і/чи строків виконання, що є обов’язковим у випадках, які є предметом
цього договору.
12.9. Строк дії банківської гарантії повинен закінчуватися не раніше ніж через один місяць після
закінчення строку дії цього Договору.
12.10. Банківська гарантія (гарантійний лист) надається Підрядником Замовнику до підписання
цього Договору СТОРОНАМИ, договір, підписаний за її (банківської гарантії) відсутності є
нікчемним.
12.11. Виявлення одного або декількох критеріїв високого ризику пов’язаності Підрядника, в
розумінні п.16 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», що стали відомі
Замовнику в момент чи після підписання цього договору, призводить до наступного:
- Підрядник надає згоду Замовнику на проведення виїзного аудиту (перевірки) контрагента
для встановлення достовірності наданої ним інформації в період, що передував укладенню
цього Договору, за потреби;
- всі попередні оплати, якщо такі передбачені умовами цього договору, припиняються;
- розрахунок за договором Замовник, здійснює протягом 30 (тридцяти) календарних днів,
але не раніше ніж через 15 (п’ятнадцять) робочих днів з дня підписання уповноваженими
представниками Сторін кінцевого (остаточного) Акта виконаних робіт;
- Замовник має право в односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір,
повідомивши в письмовій формі про це Підрядника у строк 20 (двадцять) календарних
днів або вимагати від Підрядника сплатити штраф у розмірі 20 (двадцяти) % від загальної
суми цього договору, зазначеної в п.3.1. цього договору, якщо у зв’язку із особливістю
предмета цього Договору Замовник не зможе реалізувати право на розірвання цього
Договору, без шкоди для себе. При цьому, Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику
штраф, передбачений даним пунктом цього Договору, протягом 10 (десяти) робочих днів з
дати надходження до нього письмової вимоги Замовника;
- штрафні санкції, передбачені п. 6.6. цього Договору збільшуються на 5% від зазначеної
суми (відсотків);
12.12. Рішення про виявлення одного або декількох критеріїв високого ризику пов’язаності
Підрядника приймається тендерним Комітетом Замовника.
12.13. Цей Договір складений українською мовою, на ______ сторінках у двох примірниках,
кожний з яких має однакову юридичну силу.
Додатки:
Додаток №1 – Договірна ціна. (оформлюється Підрядником)
Додаток №2 – Кошторисна документація (оформлюється Підрядником) .
Додаток №3 – Графік виконання робіт.
13. Юридичні адреси та реквізити сторін:
ЗАМОВНИК:
ПІДРЯДНИК:
Акціонерне товариство «Укртрансгаз» філії УМГ
______________________________
«Львівтрансгаз»
______________________________
Адреса: вул. Рубчака, 3, м.Львів, 79053,
______________________________
Код ЗКПО 25560823,
______________________________
Р-р 26008924441512 у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО
320478
Платник ПДВ – Акціонерне товариство «Укртрансгаз»
Витяг №1828104500085
Інд. податк. 3000198026656
Адреса:, Узвіз Кловський, 9/1
Печерський район, м.Київ, 01021
Підписи сторін:
ЗАМОВНИК:_________________
М. П.

ПІДРЯДНИК:_______________
М. П.
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Додаток №3
до договору №___________________________ від "____"_____________ 2018 р.

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ремонт будівель і споруд ГРС Бібрського ЛВУМГ
(Завершальні будівельні роботи, код ЄЗС ДК 021-2015: 45400000-1)

№
п/п

1

Об'єкт ремонту

Ремонт ГРС Устя

Календарних днів
з дати надання
дозволу на
початок
виконання робіт
40

Ремонт покрівлі операторної, водостоків
2

Ремонт ГРС Липники
Ремонт операторної, службового приміщення,
витратомірної, блоку редукування

90

