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ДОГОВIР ШДРШУ ЛЬ J Y
на проведення проектних робiт

м. Житомир

управлiння капiтального булiвничтва Житомирськоi Micbkoi Радиl що дiе на пiдставi

ПоложенНя, в особi начальниКа управлiНня ГлазуНова В'ячеСлава Володимировича, який

дiс на пiдставi По.lIоження, надалi кЗамовник>, з однiсi сторони, та

ТоварисТво з обмеженоЮ вiдповiдаЛьнiстЮ <<Дрхiтекryра ПлюС ,Щизайн>>, що дiс на

пiдставi Статуту, в особi директора Бронштейн ольги Вiкторiвни надалi кПiдрядник>, з

iншоi сторони, НаДа,ri разом iMeHoBaHi кСторони>), а кожна окремо <Сторона), керуючись

дiючим законодавством Украiни, укл€rли цей Щоговiр про таке:

1. зАгАльнI положЕння
1.1 . В порядкУ та на умовах, визначених циМ ,Щоговором, Пiдрядник зобов'язусться

за завданняlчI Замовника провести проектнi роботи, а саме розробленнЯ проектноТ

документацii, проведення експертизи (дк 02L:20t5 код 71320000-7-послуги з

iнженерного проектування) по об'скту: <<реконструкцiя територiт благоустрою з

влаштуванням <<зеленого лабiринry> на територii парку культури та

вiдпочинку iM. Ю.о. Гагарiна в м. ЖитомирЬ - (наdалi Проекmно dокуrпенmацiя), а

Замовник зобов'язусться прийняти та оlrлатити виконану Пiдрядником роботу.
1.2. Замовник зобов'язуеться надати Пiдряднику завдання на проектування, а також

iншi вихiднi данi, необхiднi для виконання Пiдрядником робiт.
1.з, Строк розробки проектноi документачiт Пiдрядником становить

тридцять календарних днiв з дня укладання договору.
Строки виконання робiт можуть бути збiльшенi у разi:

гlри переглялi строку виконання робiт - Сторони пiдписують.щолаткову угоду.- 
i.4. Строк передання проектноi документацii Пiдрядником Замовнику: протягом 5

робочих днiв пiсля tIроведення експертизи.
1.5. Завдання на проектування розроблясться Пiдрядником на пiдставi вихiдних

даних Замовника 11ротягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменту укладання договору,

письмовО погоджуеТься Замовником та пiсля цього стае невiд'смною частиною Щоговору.

В pд3i наявноi невiдповiдностi вимоги чинного законодавства, Пiдрядник здiйснюе

,aоб*iд"a погодження завдання на проектування з iншими органами та органiзацiями.

1.б. Пiдрялник зобов'язаний виконати погодження проектноi документацii iз

кЗамовником> та зацiкавленими органiзацiями, а в разi необхiдностi також з

уповноваженими органами державноi влади та органами мiсцевого самоврядування та

сплатити BapTicTb експертизи проекту.
L.,7 . Завершення виконання робiт щодо розробки проектноТ документаuii

оформляеТься шляхОм пiдписаНня актУ прийому-передачi викоЕаних робiт,
1.8. tliдрядник бере на себе зобов'язання за свiй рахунок усунутИ недолiки, якi

булуть ur"urr"ri експертами (спеuiалiстами) в проектнiй документацiТ при yMoBi, що TaKi

недолiки виI{икли з вини Пiлрядника та бере на себе зобов'язання захистити виправлення

перед експертами.
1.9. -трок 

усунення недолiкiв не повинен перевищувати 10 РобОЧИХ ДНiВ ВiД ДаТИ

отримання.uу"u"i""u вiд експертноi установи. Такий строк може бути збiльшено у разi

затримки передачi Замовником Пiлряднику додаткових документiв, що вимагають

експерти (спецiалiсти).
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1.10. Пiлрядник повинен вносити за свiй рахунок змiни до проектно-

кошторисНоi документацii в перiоД проведення булiвельних робiт на об'ектiо якщо TaKi

змiни необхiдно внести через недолiки в проектi.
1.1 1 . ПроектувiUIьник, у разi потреби, бере на себе зобов'язання по ЗаIvIоВленню та

оплатi проведення iнструментаJIьного обстеження, iнженерно-вишукувЕrльних робiт,

технiчних умов.
t.tj. пiлрядник пiдтверджУе, що BiH мас yci необхiднi дозволи (лiuензii), якi

вимагаютЬся чинниМ законодаВствоМ Украiни для виконання ним cBoix обов'язкiв за цим

.Щоговором,
2. ЦIНА РОБIТ I ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ

2.1. BapTicTb виконання робiт включас в себе вiдшкодування витрат Пiдрядника та

плату ,u 
""no"uHi 

ним роботи i становить: 31050100 гривень (Тридцять одна тисяча

п'ятдесят гривень 00 къпiйок.), без шВ (в т.ч. BapTicTb проведення експертизи), що

пiдтверджуеться кошторисом (додаток Nч 3).

2.2. Розрахунки за,Щоговором проводяться наступним чином:

2.2.|. Пiсля пiдписання дiйсного .Щоговору та отримання вiд Пiдрядника рахунку
на оtrлату, за умовИ надходження коштiв на ресстрацiйний рахунок Замовника, Замовник

може 11ерерахувати на поточний рахунок Пiдрядника авансовий платiж, що складае З0 %

BapTocTi робiт. Попередня оплата (авансування) здiйснюсться Замовником шляхом

aпр"*у"uпня бюдrкетних коштiв на небюджетний рахунок Пiдрядника, вiдкритий на його

iм,я в органах казначейства у встановленому законодавством порядкI1__:_ 
_:I_"Д-1{"т,1Y

використанням зазI{ачених коштiв Пiдрядником виключно з таких paxyнKlB на цlл1,

визначенi .Щоговором. Прозвiтуватися за отриманий аванс Пiлрядник зобов'язаний

протягом одного мiсяця з дня отримання коштiв, По закiнченню вказаного TepMiHy

невикористанi суми авансу повертаються Замовнику,
2.2.2. Кiнцевий розрахунок за виконанi роботи вiдбува€ться пiсля пiдписання

сторонами дктiв приймання - передачi виконаних робiт та надходження коштiв на

ресстраuiйний рахунок Замовника.
2.3. Щжерело фiнансування - кошти мiсцевого бюджету,

2.4. Бюджетнi зобов'язання за договором виникають лише У разl HiUIBHocTl

бюджетних призначень на вiдповiдний бюджетний PiK, а бюджетнi фiнансовi
зобов'язання - в межах фактичних надходжень коштiв на ре€страцiйний рахунок
Замовника по спецiальному фонДу (ст.23,48 Бюджетного Кодексу УкраiЪи),

2.5. BapTicr" ро.роdпй ,rро.пrно-кошториснот документацii може бути змiнена за

результатами перевiрок обсягiв та BapTocTi виконаних робiт державними контролюючими

органами та експерт"., npo.nry. Прllчьому, в разi виявлення завищень обсягiв та BapTocTi

"rno"un"* робiт Пiдрядник гIовертас суму завищення до мiського бюджету. ,щана змiна

BapTocTi pbOi, та строки повернення суми завищень оформлюсться Сторонами

додатковою угодою до даного .Щоговору.
3. прАвА тА оБов,язки CTOPIH

3.1. Замовник мае право:
- змiнювати термiни виконання робiт за погодженням з Пiдрядником;

- отримувати вiд Пiдрядника iнформачiю IIро хiд виконання робiт;
- aдiйс"юuати контроль за ходом та якiстю виконання проектних робiт, до початку

виконаннЯ проектниХ pbOi' вноситИ змiнИ щодО вимоГ i характеристик об'екта,

визначеного у п. 1.1 цього Щоговору;
- вiдмовитись вiд прийняття та оплати робiт у випадку якщо Пiдрядник виконав

TaKi роботи ненаJIежним чином таlабо iз порушенням умов цього,Щоговору,

3.2. Замовник зобов'язаний:
- з моменту пiдписання даного договору надати Пiлряднику необхiднi вихiднi данi

дпя виконання проектних робiт;
- сплати.ги Пiдрядниковi BapTicTb виконаних робiт у порядку та на умовах,

визначених цим,Щоговором;
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- при отриманнi проектнот документацiт

належно оформлении Акт приймання-передачi робiт,

повернути Пiлряднику

3.3. Пiдрядник мае право:

- отримати оплату за виконанr проектнi роботи в порядку та на умовах, визначених

ц", До'оuj|frrи 
до виконання частини проектних робiт TpeTix осiб (квалiфiкованих

спецiалiстiв чи спецiатriзо"urri npo.o*i органiзачii) на умовах субпiдряду, виключно за

письмовоi згоди Замовника,
З,4. Пiдрядник зобов'язаний:

-розробиТиtIроектнУДокУМенТацiюВIIоряДкУтанаУМоВах'ВиЗнаЧених.циМ
.Д.оговором,ДоДержУючисЬВиМог,ЩомiстятьсяУзавданнiЗамовникатаiншихВихlДних
даних, наданих Замовником, а також спецiальних вказiвок останнього та вимог, Iцо

звичайностаВЛяТЬсядоподiбноiдокУментаuii;
- iнформувати Замовника.про хiд виконання робiт на його запити;

.ПереДаТиЗамовниковiПроекТнУдокУментаЦiюВпоряДкУтанаУмоВах'
визначених цим /{оговором ;

_ не перед";;;;ъъ;;.оди замовника документацiю iншим особам;

- гарантувати Замовнико", ;;;;;;;;; I" 1"у* 
осiб права т|_,лу_j::r:" 

або

обмежити 
"rno*nurrn" 

робiт на ocHoBi пiдготовленоi за цим ,щоговором документацll;

- вiдповiдати за недолlки доIIущеннi у проектнiй документацii та на вимогу

Замовника безоплатно переробити fi,

4. порядок здАчI-приЙмАння роБIт

4.1. За п'ять каJIендарних днiв'до закiнчення строку прийому - передачi виконаних

робiт пiдрядник* i*o""r*y, пiдйд""п подае замовнику дкт прийманЕя-передач1

виконаних робiт та проекту допу*,".1uцiю у 3-х примiрниках .на 
паперових носiях та в

оДноМУпримiрникУВелекТрон:tоМУвиглядi.МоваДокУМенТацiТзаДоГоВором:проекТна'
iнша буль-яка до;й ентацiя Ъа Щоговором виконуеть_ся укр аТнсь кою 

1:в_ою,

4.2. Замовник зобов'язаний прийняти подан1 Пiдрядником вiдповiдно до п, 4,1

цього Щоговору проектну oo*yr.rr^J{i;"r; oll l Jlротягом трьох робочих днiв з дня

отримання Дкта приймання-передачi документацii пiдписати його та в триденний строк

роiу "оu.рнути 
tliлрядниКУ ОДИН ПРИМiРНИК, ii не вiдповiдають

4.3. в разi якщо виконанi роботи цодо розробки документац]

УМоВаМцЬоГо.ЩоговорУ,Замовник"":l|Т.:"JIроТяГоМТрЬохробочихДнiвпоДати
мотивовану вlдмову вiд приймання документацiт ра:}ом з проектом двостороннього акта з

перелiкомДоопрацюВань'якtпотрtбноВиконати,тастрокiвiхвиконання.
4.4. Якшо у встановл.", ,rrr.'+.Z та а,з цього .Щоiовору строки Пiдрядник не отримуе

пiдписаний Замовником Дкт.приймання-передачi документацii або його мотивовану

вiдмову, проектна документацiя вважасться такою, Що прийнята з додержанням yclx умов

Щоговору.

5.ВIДПоВIДАЛънIсТъсТоРIнЗАПоРУшЕнняДогоВоРУ
5.1.УВишаДкУtlорУшенн"до.о"орУСторонанесевiДповiда,rьнiстЬ,ВизначенУциМ

,Щоговором та (або) чинним законодавством Украiни,

5.2.у разi несвосчасного "Б".р".""" 
Пiдр"д""*о' _":p_TYi1:'o 

авансу, останнlи

сплачус Замовнику пеню у po.rrpi o,i и вiд суми заборгованостi по авансу, але не бiльше

облiковоi ставки нБу, за кожний день затримки,

s.з. сrорЪ"u ,Ь ,... uiдrrоuiд*ьностi за порушення ,ц,оговору, якщо воно сталося

не з i] вини (умислу чи необережностi), ! __л ,_лла _i __лрi,or,*HocTi за порушення
5.4. Сторона вважаеться невинуватою 1 r{e несе вiдповiдальностi за порушенr

,щоговору, якщо вона доведе, що вжила Bcix залежних вiд Hei заходiв щодо наJIежного

виконання цього .Щоговору,
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5.5. ПiдрядниК несе вiдповiда:lьнiсть за якiсть виконання робiт, передбачених

даним .щоговором та зобов'язаний безкоштовно усунути недолiки та компенсувати

Замовнику yci збитки, завданi неякiсним виконанням робiт,
5.6. Замовник мае беззаперечне право утримання при злiйсненнi розрахункiв вiд

сплати на користь Пiдрядн"пu до 15 % BapTocTi виконаних робiт, в разi неякiсного

виконання робir, ,r.р.лбu.r.них даним ,Щоговором, або порушення Пiдрядника:r,r TepMiHy

виконання робiт.
5.7. У випадкУ прострочення Замовником TepMiHiB розрахункiв, передбачених

дiйсним договором, Замовник сплачуе Пiдряднику пеню, в розмiрi подвiйноi облiковоi

ставки Нацiонального банку Украiни, що дiяла в перiод, за який стяryеться пеня, вiд супlи

простроченого платежу за кожний прострочений день,

5.8. За перевЙеннЯ .r"р.лЪu.r"*rr" циМ .ЩоговороМ cTpoKiB закiнчення робiт,

пiдрядник .,rrru.ryb Замовнику пеню в розмiрi подвiйноi облiковоТ сТаВКИ НБУ, ЩО ДiС ПiЛ

час прострочення вiд.Щоговiрноi цiни, що вказана у п. 2.|..Щоговору за кожний

календарний день прострочення.
5.9. У випадку,. 

""по"u"ня 
Пiдрядником зобов'язань, викладених у пунктах 1.1 у

TepMiH визначений у розлiлi 1 даного .Щоговору бiльш нiж на l5 днiв, KpiM пенi Пiдрядник

сплачу€ на кори01.ь'Зurо"r"*u штраф у розмiрi 20 % .ЩоговiрноТ цiни, вказаноТ у п.2.1.

6. вирIшЕння спорIв
6.1. Yci спори, що виникають з цього,Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiшуються

шляхом переговорiв мiж Сторонами,
6.2. Якщо вiдповiдний спiр неможливо -

вирiшуеться в судовому порядку за встановленою

спорУ вiдповiднО до чинного законодавства Украiни,

7. дlя договору
7.1. t{ей.щоговiр вважаеться укладеним i набирас чинностi з дати його пiдписання

Сторонами та його скрiплення печатками CTopiH i дiе до з1.|2.2019, Ш€ у буль-якому

випадку до повного виконання Сторонами своiх зобов'язань.

7.2. Закiнчення строку u"о.о ,Щоговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за

його порушення, яке MiUIo мiсце пiд час дii цього ,Щоговору,

i.i. япuдо iнше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством

Украiни, змiни у rдей Щоговiр можуть бути BHeceHi тiльки за домовленiстю CTopiH, яка

оформлюсться додатковою угодою до цього,Щоговору,
7.4. Змiни У цей ,Щоiовiр набирають чинностi з моменту наJIежногО оформленнЯ

сторонами вiдповiдноi додатковоi уголи до цього .щоговору, якщо iнше не встановлено у

.urin додатковiй угодi, цьому,Щоговорi або у чинному законодавствi Украiни,

7.5. Якщо iнше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством

украiни, цей ,щоговiр може бути розiрваний тiльки за домовленiстю cTopiH, яка

оформлюеться додатковою угодою до цього rЩоговору,

8. прикIнцЕвr положЕння
8.1. Yci правовiдносини, що виникають з цього Щоговору або пов'язанi iз ним, у

тому числi rrов'яiанi iз дiйснiстю, укладенням, виконанням, змiною та припиненням цього

.Щоговору, тлумаченням його умов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення

.щоговору, регулюються цим ,щоговором та вiдповiдними нормами чинного законодавства

УкраТни, а також звичаями дiлового обороту, якi застосовуються до таких правовiдносин

nu пiд.ruui принципiв добросовiсностi, розумностi та справедливостi.

8.2. На момен1 укладення цього.Щоговору Пiдрядник с платником сдиного податку,

8.3. Пiсля набрання чинностi цим ,Щоговором Bci поперелнi 11ереговори за ним,

листування, попереднi договори, протоколи про намiри та будь-якi iншi ycHi або письмовi

доrоuпaпостi CTopiH з питань, що так чи iнакше стосуються цього ,ЩоговорУ, втрачають

юридичнУ силУ, але можуТь враховуВатися tIри тл}маченнi умов цього.Щоговору.

вирiшити шляхом переговорiв, BiH

пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого
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8.4.СторонинесУТьпоВнУвiДповiдшrьнiстьЗапраВильнiстьВказаних
нимИ у цьомУ Щоговорiв реквiзитiв. та зобов'".,ry]:"" свосчасно у письмовiй формi

повiдомляти iншу Сторону про iх змiну, а у разi неповiдомлення несуть ризик настання

пов'язаних iз ним несприятливиХ НаСЛiДКiВ, у __л __л.-i_tл,,,r
8.5. Додатковi угоди та додатки до цього ,щоговору с його невiд'смними частинами l

мають юридичну силу у разi, якЩо вони u"*n*,"i у письмовiй формi, пiдписанi

сторонами та скрiпленi ix печатками' 
овiдно до вимог

8.6. СторОни даютЬ згодУ на обробКу гlерсональниХ ДаНИХ, вlДП(

Закону Украiни кПро захист персонаJIьп,* ou"",> вiд 01,06,2010 року Nч 229,7,у|,

8.7. Цей Щоговiр складений при повному розумiнli Сrlпонами його умов та

термiнологii украiнською мовою У Двох автентичних примiрниках, якi мають однакову

юридичну силУ, - по одномУ Для кожноi iз CTopiH,

9. додАтки до договору
9. Невiд'емною частиною,Щоговору с:

1. Протокол погодження договiрноi чiни (додаток 1);

2. КЬендарний графiк виконання робiт (додаток 2);

3. КоштоРис (лолаток 3)' 
:ocTi договiрних документiв разом з

додатки до .щоговору набувшоть чинностl.у_як

,Щоговором тiльки i уrо#.пiльного узгодження i пiдписання Тх Сторонами,

10. МIСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ I РЕКВIЗИТИ CTOPIH

зАмовник

ТОВ <ApxiTeKrypa Плюс,Щизайн>>

1 0002, Житомирська область,

м. Житомир, Корольовський район,
вул. Щовженка, буд,47 офiс 13

код СДРПОУ 31052525

р/р 26000018054101

Украiни, 
" 

ПДТ кАльфа Банк> м,Киiв
мФо 300346
Тел.:0674|2з532

ПIДРЯДНИК

Управлiння капiтаJIьного
булiвниuтва
Житомирськоi MicbKoi ради
10014, м. Жи,гомир
майдан iM. С.П.Корольова,4/2,
код СДРПОУ З6012499

р|р.qýу28/{ЦО23{ЧО _

[.ржuuпа казначейська служба

м. Киiв
мФо 820172
Тел. (04 1 2) 46,1 4,20, 44-57 -lб

О.В. Бронштейн['лазунов

Z'(,rKpaiHJ-\jё.d

;:;-ж€d


