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УПРаВЛiННЯ КаПiТального будiвництва Житомирськоi MicbKoi
рлдиl

пiдставi Положення,

в особi

що дiе

на

начальникu y.rpa"ni""" Глазунова В'ячеслава

володимировича, що дiс на пiдставi Положенп", нада-rri кзамовник>, з Ьднiсi сторони, та
товариство з обмеженою вiдповiда.lrьнiстю <<торгiвельно-виробнича компанiя
(ДОБРОБУД), в особi дирекl,ора Балакiшiева Станiслава Закiровича, який
дiе на пiдставi
Статуту, надалi <Пiдрядник>, з iншоТ сторони, надалi рzlзом iMeHoBaHi <Сторони>, а кожна
окремО <Сторона>), керуючись чинним законодавством УкраiЪи,
уклали ц.й До.о"iр про

таке:

1.

зАгАльнI положЕння

В порядкУ та на умовах, визначених циМ .Щоговором, Пiдрядник зобов'язуеться
за завданням Замовника провести проектнi роботи, а саме розроблення проектноТ
документацii, проведення експертизи (дк 02l:2O|5 код 71з20000-7-послуги з
iнженерного проектування) по об'скту: <<капiтальний ремонт прибулинкових
територiй благоустрою за адресами: вул. Бориса Тена, 92, gбо 100_1Ь0Б; l02, l04;
проiЪд Академiка Тутковського, 12-14/52, 15; вул. IBaHa Сльоти, б0, 62, 64;
вул. BiTpyKa, 10, 12; вул. Шевченкао 107) - (наdалi Проекmна dоtЕменmацiя), а
1.1.

Замовник зобов'язуеться прийняти та оплатити виконанi Пiдрядником
роботи.
1.2. Замовник зобов'язу€ться надати Пiдряднику завдання на проектування, а також
iншi вихiднi данi, необхiднi для складання Пiдрядником проектно-кошторисноi
документацiТ.

1.3. Строк розробки проектноi локументачiт Пiдрядником

становить

один мiсяць з моменту отримання вiд Замовника письмово погодженого завдання на
проектування.
Строки виконання робiт можуть бути збiльшенi у разi:

при переглядi строку виконання робiт - Сторони пiдписують Щодаткову
угоду.
1.4. Строк передання проектноi док}l!{ентацii Пiдрядником Замовнику: протягом 5
робочих днiв пiсля проведення експертизи.
1.5. Завдання на проектування розроблясться Пiдрядником на пiдставi вихiдних
даних Замовника протягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменту укладання договору,
письмово погоджуеться Замовником та пiсля цього стае невiд'€мною частиною
В разi наявноi невiдповiдностi вимоги чинного законодавства, Пiдрядник Щоговору,
здiйсЙс
необхйне погодженНя завданнЯ на проектУваннЯ з iншими органами та органiзацiями,
1.6, ПiДРЯДНИК зобов'язаний виконати погодження проектЕоi докрлентацii iз
ЗаМОВНИКОМ Та зацiкавленими органiзацiями, а в
разi необхiдностi також з
уповноваженими органами державноi влади та органа]\,{и мiсцевого самоврядування та
сплатити BapTicTb експертизи проекту.

1.7, Завершення виконання робiт щодо розробки проектноi документацii
оформлясться шляхом пiдписання акту прийому-передачi B"no"arr"*
робiт.
1.8. Пiдрядник бере на себе зобов'язання за свiй рахунок
усунути недолiки, якi
булутЬ виявленi експертаМи (спецiа_Пiстами) в проектНiй документацii при yMoBi,.що TaKi
недолiки виникли з вини Пiдрядника та бере на себе зобов'язанrr" au*"ai"ти виправлення
перед експертами.
1.9. Строк усунення не/tолiкiв не повинен перевищувати 10
робочих днiв вiд дати
отриманнЯ зауваженЬ вiд експсРтноi устаНови. ТакиЙ строК може бути збiльшено
у разi
затримки передачi Замовником Пiдряднику додаткових документiв, що вимагають
експерти (спецiа.гliсти),
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свiЙ

змiни до

1.10. ПiдРядниК повинеН вноситИ за
проектноi
рахунок
документацii в перiОд IIроведення будiвельних робiт на об'сктi, якщо TaKi змiни необхiдно
внести через недолiки в проектi.
1.1l. Проектувальник, у разi потреби, бере на себе зобов'язання по замовлеЕню та
оплатi IIроведення iнструментrlльного обстеження, iня<енерно-вишукуваJIьних
робiт,
технiчних умов.
1.12. ПiдРядник пiдтвер:lжУ€, Що BiH мае yci необхiднi дозволи (лiцензii), якi
вимагаютЬся чинниМ законодаRствоМ УкраiнИ для викоНання ниМ cBoix обов'язкiв
за цим

!оговором.

за недолiки проектно-кошторисноi докупtентацii,
вкJIючаюЧи недолiкИ, виявленi згодом у ходi будiвництва, а також процесi експлуатацii'
у
об'екта, створеноГо на ocнoBi виконаноТ проектно-кошторисноi документацii
1.14. У разi виявлення недолiкiв у проектно-кошториснiй документацii пiдрядник
на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну
ДОКУМеНТаЦiЮ, а ТаКОЖ ВiДШКОЛУваТи Завданi збитки, якщо iнше не uciurourr"Ho договором
або законом.
1.13. Пiдрядник вiдповiдае

2. ЦIНА РОБIТ I ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ
2.1. BapTicTb проведення проектних робiт за .Щоговором включае в себе
вiдшкодування витрат Пiдря;цIrика та пла,ry за виконанi ,r"й
роботи i становить:
60252163 грн (шiстдесяТ тисяЧ лвiстi п'ятдесят' двi гривнi б3 копiйки), без пдв, (в
т. ч.

BapTicTb проведення експертлlзи), що пiдтверджуеться кошторисом (додаток J\b з).
2.2. Р озрахунки за rЩоговором проводя'ься наступним чином :
2.2.|. ПiслЯ пiдписанНя даногО.Щоговору та отримання вiд Пiдрядника
рахунку
на оплату, та за наявностi вiдповiдного фiнансування, Замовник може надавати
ПiдрядниКу аванС на виконання робiт вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи J\ъl17 вiд2З.04.2014. Розмiр авансу не може перевищувати 30 % Ъартостi вiд
рiчного обсягу робiт. Попередttя оплата (авансування) здiйснюеться Замовником шляхом
спрямування бюджетних коштiв на небюдя<етний рахунок Пiдрядника, вiдкритий на його
iм'я В органаХ КазначейСтва У встановленому законодавством порядку, з подЕUIьшим
використанняМ з€Lзначених коштiв Пiдрядником виключно з таких paxyHKiB на
цiлi,
визначенi !оговором, Прозвiтуватися за отриманий аванс Пiдрядник зобов'язаний
протягоМ одногО мiсяцЯ з дня отримання коштiв. По закiнченню вказаного TepMiHy
невикористанi сlми авансу повертаються Замовнику.
2.2.2. оплата може здiйснюватися поетапно згiдно aKTiB виконаних
робiт. Кiнцевий
розрахунок за виконанi роботи вiдбувасться пiсля пiдписання Сторонами дктiв
приймання - передачi виконаних робiт та надходження коштiв на
реестрацiинии рахунок
Замовника.
2.3. ,Щжерело фiнансування
кошти мiсцевого бюджету.
2,4. Бюджетнi зобов'язання за договором виникають лише у разi наявностi
бюджетних призначень на вiдповiдний бюджетний pik, а бюджетнi
фiнансовi зобов'язання
- в межах фактичних надходжень коштiв на реестрацiйний рiжунок
Замовника по
спецiальному фоrrду (ст. 23, 48 Бюджетного Кодексу УкраТни).
2.5. BapTicTb розробки IIроектноi документацii може бlти змiнена за
результатаN,Iи
перевiрок обсягiв та BapTocTi виконаних робiт державними контролюючими органаN{и та
експертизи проекту. При цьому, в разi виявлення завищень обсягiв та BapTocTi виконаних
робiт Пiдрядник повертае суму завищення до мiського бюджету. !ана змiна BapTocTi
РОбiТ Та СТРОКИ ПОВернення суми завищень оформлюеться Сторонами додатковою угодою
до даного !оговору.

-

3. прАвА
3.1. Замовник мае право:

тА оБов,язки CTOPIH

- змiнюваТи термiнИ виконаннЯ робiТ за погодженням з Пiдрядником;
- отримувати вiд Пiдрядника iнформачiю про хiд виконання

робiт;
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- здiйснювати контроль за ходом та якiстю виконання проектних
робiт, до
початкУ виконаннЯ IIроектниХ
робiТ вноситИ змiнИ щодо вимог i фактеристик об'екта,
визначеного п, 1.i
у

TaKi

цього Щоговору;

- вiдмовитись вiд прийняття та оплати
робiт у випадку якщо Пiдрядник виконав
роботи ненаJIежним чином та/або iз порушй"", уrо" цього
{оговору.

3.2. Замовник зобов'язаний:
- з моменту пiдписання даного договору надати
Пiдряднику необхiднi вихiднi данi
для виконання проектних робiт;

-

сплатити Пiдрядниковi BapTicTb виконаних
робiт

визначених цим Щоговором;

- при

у

порядку та на умовах,

отриманнi проектноi документацii повернути Пiдряднику наJIежно
оформлений Акт приймання-передачi
робiт,
3.3. Пiдрядник мае право:
- отримати оплату за виконанi проектнi роботи в порядку та на
р{овах, визначених
цим [оговором;
- залучатИ до виконаншя частини проектних робiт TpeTix осiб (квалiфiкованих
спецiалiстiв чи спецiалiзованi проектнi органiзацii) на
умовах субпiдряду, викJIючно за
письмовоi згоди Замовника.
3.4. Пiдрядник зобов'язаний:

-

розробити проектну документацiю

в порядку та на умовах, визначених

цим

,Щоговором, додержуючись вимог, що мiстяться у завданнi Замовника та iнших
вихiдних

даних, наданих Замовником, а також спецiальних вк€lзiвок останнього та вимог,
що
звичайно ставляться
до подiбноi документацii;
хiд виконання робiт на його запити;

- iнформувати Замовника про

-

передати Замовниковi проектну локументацiю

в

порядку

визначених цим !оговором;
- не передавати без згоди Замовника
документацiю iншим особам;

та на

умовах,

-

гарантувати Замовниковi вiдсугнiсть
у iнших осiб права перешкодити або
обмежитИ виконаннЯ робiТ на ocHoBi пiдготовле"оi.u
цим ЩоговорЪ, доп.рпентацii;
- вiдповiдати за недолiки лопущеннi у проектнiй
докуплентацii, вкJIючаючи
недолiки, виявленi згодом у xo:li виконання будiвельних
робiт згiдно Цiеi дбцlцаентацii, та
на вимогу Замовника безоплатно скоригувати проектну
документацiю.
4. порядок здАчI-приЙмАння роБIт
4,1, За п'ять календарних днiв до закiнчення строку прийому

робiт Пiдрядником Замовнику' Пiдрядник пода€ ЗамовникУ Акт приймання-передачi
виконаних робiт та проекту документацiю
у 3-х примiрникu* nu пuпЁро"r;1 носiях та в
одному примiрнику в електронному виглядi. Мова документацiт за
до.ь"ороr: проектна,
передачi виконаних

iнша будь-яка документацiя за !оговором виконусться
украiъською мовою.
4.2. Замовник зобов'язаний прийняти поданi Пiiрядником вiдповiдно
до п. 4.1
цього {оговору проектну документацiю та Акт i протягом трьох
робочих днiв з дня
отримання Акта приЙмання-передачi документацii пiдписати його та
в триденний строк
повернуги Пiдряднику один примiрник.
4.з. В разi якщо виконанi роботи щодо розробки док}ментацiт не вiдповiдають
yMoBtlM цього Щоговору, Замовник мае право протягом трьох
робочих днiв подати
мотивовану вiдмову вiд приймання док}ментацiI
з
проектом
рtвом
двостороннього акта з
перелiком доопрацювань, якi пtlтрiбно виконати, та cTpoKiB i*
""*о"*"".
4.4. Якщо у встановленi пп. 4.2 та4.3 цього
.
fioioBopy строки Пiдрядник не отримуе
пiдписаний Замовником Акт приймання-передачi допуrеп.ацii або його мотивовану
вiдмову, проектна документацiя вважаеться такою, що прийнята з
додержанням ycix умов
[оговору.
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5. ВIДПОВIДАЛЪНIСТЬ CTOPIH ЗА ПОРУШЕННЯ
ДОГОВОРУ
5,1, У виlадку порушення.щоговору Сторона
несе вiдповiда;lьнiсть, визначену цим
Щоговором та (або) чинним законодавством Украrни.

5,2,

У разi

несвоечасного повернення Пiдрядником отриманого
авансу, останнiй
ч}ле не бiльше
облiковоi ставки нБу,,u по*пrй день затримки.
5,3, Сторона не несе вiдповiдальноътi за порушення
Щоговору, якщо воно сталося
не з iT вини (умислу чи необережностi).
5,4, Сторона вважаеться невинуватою i не несе вiдповiдальностi
за порушення
{оговору, якщо вона довеДе, Jцо вжила Bcix залежних вiд Hei заходiв
щодо належного
виконання цього !оговору.
5,5, Пiдрядник несе вiltповiда-гrьнiсть за якiсть виконання
робiт, передбачених
даним Щоговором та зобов'язаний безкоштовно
недолiки
та компенсувати
усунути
ЗамовникУ yci збитки, завданi неякiсним виконанням
робiт.
5,6, Замовник-\4ае беззаперечне право
утримаIIня при здiйсненнi розрахункiв вiд
сплати на користь Пiдрядника до 15 % BapTocTi виконаних
робiт, p*i не"кiсного
виконаннЯ робiт, передбачених даниМ
"
!оговором, або пору-.п"" йiор"о""*шл
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 Украiъи'
що дiяла в пЁрiод' за який стяryеться пеня, вiд суми
простроченого платежу за кожний прострочений
день.
5,8' За перевИщеннЯ rrередбачениХ цим
!огОвороМ cTpoKiB закiнчення робiт,
ПiДРЯДНИК СПЛаЧУе ЗаМОвНику n."ro в
розмiрi подвiЙноi облiковоi,стztвки нБу, що дiс пiд
час прострочення вiд ,.Щоговiрноi цiни, що BKi,.aHa
У п. 2.1..Щоговору за кожний
каJIендарний день прострочення.
5,9, У випадку не виконання Пiдрядником зобов'язань,
викладених у пунктах 1.1 у
TepMiH визначений у роздiлi l даного
Щоговору бiльш нiж на 15 днiв, KpiM пенi Пiдрядник
сплачуе на користЬ Замовника штраф
у розмiрi 20 % .Щоговiрноi цi"",
п.2.1.
"**u"oT у
СПЛаЧУе ЗаМОВНИ_КУI_еПЮ
У РОЗМiРi 0,1 Уо вiд суми заборговано.Ъi no аваIIсу,

б. вирIшЕння спорIв
6,1, Yci спори, що виникають з цього
Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiшуються
шляхом переговорiв мiж Сторонами.

6,2, Я*щО

вiдповiдний спiР неможливо вирiшити шляхом переговорiв,
BiH
вирiшуеться в судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю
та пiдсуднiстю такого
спорУ вiдповiднО до чинного законодавства УкраiЪи.
7. дIя договору
7,1, Щей .щоговiр.вважасться
укладеним i набира€ чинностi з дати його пiдписання
Сторона"тr,rи та його скрiплення печатками CTopiH
i дiе до з|.|2.2оlg, аJIе у будь-якому
випадку до повного виконання Сторонами cBoix зобов'язань.
7,2, Закiнчення строку цього Щоговору не звiльняе Сторони
вiд вiдповiдальностi за
його порушення, яке м€uIо мiсце пiд час
дii цiого Щоговору.
7,3, Якщо iнше прямо не переДбачено шим
,Щоговором або чинним з€lконодЕIвством
УкраiЪи, змiнИ У цей Щоговiр можуть бути BHeceHi тiльки
за домовленiстю CTopiH, яка
оформлюсться додатковою уголою до цього
{оговору.
uей .Щоговiр набираюr" o"*r,ro.ri . ,оr."ту належного оформлення
.-ллл.!л:!,,
uторонами ?y::1_1
вiдповiдноi додатковоi угоди до цього
.щоговору, якщо iнше не встановлено у
самiй додатковiй угодi, цьому l]оговорi або
законодавствi Украiни.
у
7,5, Якщо iнше прямо не передбачено "rnnory
цим Договором або чинним з€lконодавством
Украiни, цей !оговiр може буги розiрваний 'rio"*, за
домовленiстю CTopiH, яка
оформлюСться додаТковоЮ угодоЮ до ц"оiо
Щоговору.
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8.

IIрикIнцЕвI положЕння

8,1, yci правовiдносини, що виникають з
цього Щоговору або пов'язанi iз ним, у
тому числi пов'язанi iз дiйснiстю,
виконанням,
укладенням,
змiною та припиненням цього
,Щоговору, тлумаченням його yrou, визначенням наслiдкiв недiйс,rо".i
або порушення
Договору, регулююТься циМ lo1,oBopoM та вiдповiдними нормами чинного
законодавства
УкраiЪи, а такоЖ звичiшмИ дiлового обороту. якi
застосовуються до таких правовiдносин
на пiдставi принципiв добросовiсностi,
ро.уйпо.ri та справедливостi.
8,2, На момент укладення цього
Доiоuору Пiдрядник с платником единого внеску.
8,3, ПiслЯ набраннЯ чинностi u"м
Договором Bci попереднi переговори за ним,
листування, попереДнi договори, протоколи IIро
намiри та будь-якi iншi ycHi або письмовi
домовленостi CTopiH з питань, що так чи iнакше
цього ,Щоговору, втрачають
юридичнУ силу, але можуТь враховуватися при тлумаченнi
"rоaуa."aя
умов цього.Щоговору.
8,4, Сторони несуть повну вiдповiдалiнiстi за правильнiсть
вказаних ними у цьому
.Щоговорiв реквiзитiв та зобов'язуються сво€часно
у письмовiй формi повiдомляти iншу
сторону про ix змiну, а у разi неповiдомлення
несприятливих наслiдкiв.
".ф." ризик настання пов'язаних iз ним
8,5, Додатковi угоди та /{одатки до
цього Щоговору е його невiд'емними частинами i
маютЬ юридичну силу у разi, якщо вони викладенi
у письмовiй формi, пiдписанi
Сторонами та скрiпленi ix печатками.
8,6, СТОРОНИ ДаЮТЬ ЗГОДУ На обробку персонtlльних
даних, вiдповiдно до вимог
Закону УкраiЪи <Про захист персональних
даних>> вiд 01.06.2010 pony й 22g7-уI.
8,7, I]еЙ .Щоговiр складениЙ при повному
розумiннi Сторонап4и його ploB та
термiнологii украiъською мовою двох автентичних
примiрrrпu*, якi мають однакову
у
юриди!шу силу, - по одномУ Для кожноТ iз CTopiH.

_

9.1. Невiд'емною частиною
1. ПротокОл rrогодження

о}*'#.iкИ

До ДоГоВоРУ

договiрноi.цiнИ (лолаток 1);
21i'

2. Календарний графiк виконаI{ня
робiТ (лолаток
3. Кошторис (додаток 3).

Додатки ло Щоговору набувають чинностi у якостi логовiрних
докр{ентiв разом
,Щоговором тiльки за умови спi.пьного узгодження i пiдписання ix Сторона.ми.
10.

МIСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ

Управлiння KaIriTaJIbHoгo
будiвництва
ЖитомирськоТ MicbKoi ради

€ДРПоУ

10003, м. Житомир,
вул. Перемоги,33

код СДРПОУ 40802811
lllp 260032544З в ПАТ (ПУМБ)

з6072499

Щержавна казначейська служба Украiни,

м. КиiЪ
мФо 820172
Тел (0412) 46-7 4-20, 44-57 -16

.
I-.

РЕКВIЗИТИ CTOPIH

ТОВ <Торгiвельно-виробнича
компанiя (ДОБРОБУД>

10014 , м. Житомир
майдан iM. С.П.Корольова,4/2.

код

I

мФо 33485l

'Гел. 0412-55-27-26

д"ч"{Й

tазуllо
N1.1l.
t

Ь\iцоЪоzвt,t

9оЪ#
QХIýженоQ.

.С.З. Балакiшiсв

з

