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ДОГОВIР ПЦРЯДУ ЛЪ Ф-
на проведення проектних робiт

м. Житомир пlQl ,dz^r-э!,Я 20|9 року

УправлiНня капiтальногО бупiвниuТва ЖитоМирськоi MicbKoi РаДиl що дiс на пiдставi

ПоiоженНя, в особi начаJIьниКа управлiНня Глазунова В'ячеслава Володимировича, який

дiе на пiдставi Положення, надалi ,iЗа"о"пrп>, з однiсi сторони, та

touup".rBo з обмеженою вiдповйальнiстю <tДрхiтектура Плюс .Щизайн>>, цо дiе на

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

iншоi сторони, нада:li разом iMeHoBaHi кСторони>, а кожна окремо кСторон&), керуючись

дiючим законодавством Украiни, уклали цей,,Щоговiр про таке:

1. зАгАльнI положЕнIIя
1.1. В порядкУ та на yмoBi}x, визначених цим.Щоговором, Пiдрядник зобов'язуеться

за завданняМ Зurо"""па провести'проектнi роботи, а саме розроблення проектноi

документацii, проведенЕя експертизи (дк 021r:201'5 код 71320000-7-послуги з

iнжЬнерноrо ,rроЬ*rрання) по об'скту: <<Капiтальнlй ремонт територii благоустрою

мiж мiкрорайоном Крошня та вул. Вiльський Шлях в м. ЖитомирЬ - (наdалi

проекmна dоt<уменmацiя), а Замовник зобов'язуеться прийняти та оплатити 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 документацii Пiдрядником становить

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

при переглядi строку виконання робiт - Сторони пiдписують,щодаткову угоду., 
i.4. СтроК передання проектноi докуI\{ентацii Пiдрядником Замовнику: протягом 5

робочих днiв пiсля проведення експертизи.
1.5. Завдання:на проектуваЕня розробляеться Пiдрядником на пiдставi вихiдних

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

письмово погоджуеться Заrrловником та пiсля цього стае невiд'емною частиною ,Щоговору.

в разi наявноi невiдповiдностi вимоги чинного законодавстВа, ПiДРЯДНИК ЗДiЙСНЮС

"aоб"iдrra 
погодження завдання на проектування з iншими органами та органiзацiями.

1.6. Пiдрядник зобов'язаний виконати погодження проектноi документашii iз

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

уповноваженими органами державноi влади та органами мiсцевого самоврядування та

сплатити BapTicTb експертизи проекту,
|.,t. Зdвершення "r*o"u""" робiт щодо розробки проектноТ документаuiT

оформляеТься IIIJUIxoM пiдписаНня актУ прийому-Передачi виконаЕих робiт,
1.8. Пiдрядник бере на себе зобов'язання за свiй рахунок усунутИ недолiки, якi

будугЬ u"""n.ri .*"rr.рruЙи (спецiаЛiстаlrли) в проектнiй документацii при yMoBi, що TaKi

недолiки виникли з виIIи Пiдрядника та бере на себе зобов'язання захистити виправлення

перед експертами.' 
1.9 ёrроп усунення недолiкiв. не повиt{ен перевищувати 10 робочи1 ДНiЦ ВiД ДаТИ

отриманнЯ заураженЬ вiд експеРтноi'устаНови. ТакиЙ строК може бути збiльшено у разi

затримки передачi Залловником Пiдряднику додаткових документiв, що вимагають

експерти (спечiалiсти).
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1.10. пiдрядник повинен вносити за свiй рахунок змiни до проектно-

кошторисноТ документацii в перiод проведенЕя булiвельних робiт На Об'еКТi, ЯКЩО TaKi

змiни необхiдно внести через недолiки в проектi,
1 .1 1. ПроектуваJIьник, у разi потреби, бере на себе зобов'язання По ЗzlN,IоВЛенню та

оплатi про".дar,"Я iнсlрумеНтtlльногО обстеження, iнженерно-вишукувальн4х робiт,
технiчних умов.

t.ti. ПiдрядIIик пiдтверлжУе, Що BiH мае yci необхiднi дозволи (лiцензii), якi

вимагаю,гЬa" ,"i""* закоЕодаВствоМ УкраiнИ дJUI викоНання ним cBoix обов'язкiв за цим

'ЩОГОВОРОМ 2.цIнА роБIт I порядок розрАхункIв
2.1. BapTicTb виконання робiт вкJIючае в себе вiдшкодування витрат Пiдрядника та

платУ за виконанi ним роботи i становить: 36450100 грн (Тридцять шiсть тисяч
чотириста п'ятдесяТ гривенЬ 00 копiйок), без ПЩВ (в т.ч. BapTicTb прOведення

експертизи), Що пiдтверджу€ться кошторисом (лодаток Jф 3).

2.2. Розрахунки за .Щоговором проводяться наступним чином :

2.2.|. ПiслЯ пiдписаяНя дiйсногО,ЩоговорУ таотримання вiд Пiдрядника рахунку
на оплату, за умовИ надходжеНня коштiВ на реестрацiйний рахунок Замовника, Замовник

може перерахувати на поточний рахунок Пiдрядника авансовий платiж, що складае З0 yо

BapTocTi робiт. Попередня оплата (авансування) здiйснюеться Замовником шляхом

.rrр"rуuu"ня бюджетних коштiв на небюджетний paxytloк Пiдрядника, вiдкритиfr на його

iм'я В органаХ КазначейСтва У встановJIеномУ зЕжонодавством порядку, з подЕrльшим

використанЕяМ зазначених коштiв Пiдрядником викJIючно з таких paxyHKiB на цiлi,
визначенi Щоговором. Прозвiтуватися за отриманий аванс Пiдрядник зобов'язаний

протягом одrrо.о мiсяця з дня отримання коштiв. По закiнченню вк€ваногQ TepMiHy

невикористанi сулпли авансу повертilються Замовнику.
2.2.2. Кiнцевий розрitхунок за виконанi роботи вiдбувасться пiсля пiдписання

сторонами AkTiB приййання - передачi виконаних робiт та надходження коштiв на

реестрацiйний рахунок Зал,tовника.

2.4. Бюджетнi зобов'язання за договором виникають лише у раз1 наJIвностl

бюджетниХ призначеНь на вiдповiдниЙ бюджетний piK, а бюджетнi фiнансовi
зобов'язання - В межах фактичних надходжень коштiв на реестрацiйний рахунок
Зшловника по спецiаrrъному фонду (ст. 23, 48 Бюджетного Кодексу Украiни).

2.5. BapTicTb розроб(и проектно-кошторисноi документацii може бути змiнена за

результатаI\4и перевiрок обсягiв та BapTocTi виконаних робiт державними контроJIюючими

Ър.**" та екСперт".",rpo.n y. При цьому, в разi виявлення завищень обсягiв т4 BapTocTi

"r*o"urr* робiт Пiдрядник повертае суму завищення до мiського бюджету. Дана змiна

BapTocTi 'рЪОi' та строкИ поворнеЕнЯ сумИ завищень оформлюсться Сторонами

3. прАвА тА оБов,язки cToPIH
3.1. Заrrловник мас право:
- змiнювати термiни виконання робiт за погодженням з Пiдрядником;
- отримувати вiд Пiдрядника iнформачiю про хiд виконання робiт;
- ,дiй"rпо"ати контроль за ходом та якiстю виконання rrроектних робiт, до початку

виконаннЯ проектниХ робiТ вносити змiни щодо вимог i характеристик об'екта,

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

TaKi робоТи неЕалеЖним чиноМ таlабО iз порушеНням умов цього,Щоговору,
3.2. Замовник зобов'язаний:
- з моменту.пiдписання даного договору надати Пiдряднику необхiднi вихiднt данt

дJIя виконанЕя проектних робiт;
- сплатити Пiдрядниковi BapTicTb виконаних робiт у порядку та на умовах,

визначених цим,Щоговором;
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- при 'отриманнi проектноТ документачii
належнО оформлеНий АкТ прийманНя-передачi робiт,

3.3. Пiдрядник мае прtlво:

повернути Пiлрялнику

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

цим,Щоговором;
- залучати до виконання частини проектних робiт TpeTix осiб (квалiфiкованих

спецiалiстiв чи спецiа-тriзованi проектнi органiзацii) на умовах субпiдряду, виключно за

письмовоi згоди Замовника.
3.4. Пiлрялник зобов'язаний:
- розробити проектну документацiю в порядку та на умовах, визначених цим

,Щоговорой, лолaр*уючись вимог, що мiстяться у завданнi ЗамовниКа Та iНШИХ ВИХiДНИХ

даних, наданих Замовником, а тiжож спецiа.гtьних вказiвок останньогО та вимог, щО

звичайно ставляться до подiбноi докуrчrентаuii;
- iнформувати Замовника про хiл виконання робiт на його запити;

- передати За:rцовниковi проектну документацiю в порядку та на умовах,
визначених цим Щоговором;

- не переДаватИ'без згодИ Замовника документацiю iншим особам;

- 1.upu"ryuur' Замовниковi вiдсугнiсть у iнших осiб права перешкодити або

обмежитИ виконаннЯ робiТ на ocHoBi пiдготовленоТ за цим Договором документацii;
- вiдповiдати за недолiки допущеннi у проектнiй документацii та на вимогу

Замовника безоплатно переробити ii.

4.порядок здАчI-приЙмАння роБIт
4.1. За пОять календарних днiв до закiнчення строку приЙому - передачi ВиКОНаНИХ

робiт Пiдрядником ЗамовникУ, Пiдрядник подас Замовнику Акт приймання-передачi

"r*o"un"i робiт та проекту документацiю у 3-х примiрниках на паперових носiях та в

одному пtrимiрнику в електронному виглялi. Мова документitllii за договором: проектна,

iнпlа буль-яка документацiя за,щоговором виконуеться украiнською мовою.
4.2. Замовник зобов'язаний прiийняти поданi Пiдрядником вiдповiдно дО п. 4.1

цього ,Щоговору проектну ДОКУIt(еНТацiю та A*r..i протягом трьох робочих днiв з дня

отримання дкта приймання-передачi докуIuентацiТ пiдписати його та в триденций строк

року повернути Пiдряднику один примiрник.

yIuoBaM ц"о.о ,Щоговору, Замовник мае право протягом трЬох робОЧИХ ДНiВ ПОДаТИ

мотивовану вiдмову вiд приймання док},N(ентацii разом з проектом двостороннього акта з

перелiком дооцрацювань, якi потрiбно виконати, та cTpokiB iх виконання.

пiдписаний Заrrловником дкт приймашrя-перодачi документацiт або його мотивовану

вiдмову, проектна документацiя вважаеться такою, що прийнята з додержанням ycix умов

Щоговору. 
-

5. вIдповцдлънIстъ cToPlH зд порушЕння договору
5.1. У випадку порушення ,щоговору Сторона несе вiдповiда_пьнiсть, визначену цим

.Щоговором та (або) чинним законодавством УкраiЪи.
5.2. У разi несвоечасного повернення Пiдрядником отриманоГо авансу, останнlЙ

сплачуе Замовнику пеню у розмiрi 0,| Уо вiд суми заборгованостi по авансу, tше не бiльше

5.3. Сторона не несе вiдповiдаrrьноётi за порушення ,щоговору, якщо воно стilлося

не з fi вини (уплислу чи необережностi).
5.4. Сторона вважастъся невинувато.ю

,Щоговору, якщо вона доведо, що вжила Bcrx

виконання цього .Щоговору.

i не несе вiдповiдальностi за порушення
залежних вiд неТ заходiв щодо Еалежного



5.5. Пiдрядник несе вiдповiдмьнiсть за якiсть виконання робiт, передбачених

даЕиМ ,ЩоговороМ та зобов'язаний безкоштовнО усунути недолiки та комценсувати

З*о"п"*У yci iбитки, завданi неякiсним виконанням робiт,
5.6.-Заrrловник мае беззаперечне право утримання при здiйсненнi розрахункiв вiл

сплати на користь Пiдрядн"*u до |5 % BapTocTi виконаних робiт, в разi неякiсного

виконаннЯ робir, ,raр.дбu"aних даниМ ,ЩоговороМ, або порушення Пiлрядникам TepMiHy

виконання робiт.
5,,l. У випоДкУ прострочення Замовником TepMiHiB розрахункiв, передбачених

дiйсним договором, Замовник сплачуе Пiдряднику пеню, в розмiрi подвiйнот облiковот

ставкИ НацiоналЬного банКу УкраiЪи, що дiяла в перiод, за який стяry€ться пеня, вiд суми

простроченого платежу за кожний прострочений день.
5.8. За перевИщеннЯ передбаr"п"* цим ,ЩогОвороМ cTpoKiB закiнчення робiт,

пiдрядник.поu"уЬ Замовнику,r""у в.розмiрi подвiйноi облiкОвОi СТаВКИ НБУ, ЩО ДiС ПiД

час простроченЕя вiд ,ЩоговiрноТ цiни, Що вка:}ана у п. 2.|. .Щоговору за кожний

кiшендарний день прострочення.
5-.9. У випадкУ ,rе 

""поr*ня 
Пiдрядником зобов'язань, викладених у пунктах 1.1 у

TepMiH визначенИй урозлiЛi 1 даного ,Щоговору_блigш;шiж на 15 днiв, KpiM пенi Пiдрядник

сплачуС на користЬ Заrrловника штраф у фозмiрi 20 % ,ЩогОвiрноТ цiни, вказаноТ у п.2.1.

б. вирIшЕння спорIв
6.1. Yci спофи, що виникilють з цього,Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiшуIоться

шJu{хом переговорiв мiж Сторонами.
6.2. Якщо вiдповйний спiр неможJIиво ]

вирiшуеться в судовому порядку за встановленою
спору вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

вирiшити шляхом переговорiв, BiH

пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого

7. дIя договору
7.1. Щей Щоlовiр вважаеться укJIаденим i набирае чинностi з дати його пiдпИсаннЯ

Сторонаluи та його: скрiплення печаткil}{и CTopiH i дiс до з|.|2.20119, але у будь-якому

випадку до повного виконання Сторонами cBoix зобов'язань.

'l.Z. Закiнчення строкУ цuо.о ,Щоговору не звiльняе Сторони вiд вiдпоВiдацьностi за

його порушення, яке мало мiсце пiд час дii цього Договору.
7.З, Якщо iнше прямо не передбачено цим,Щоговором або чинним законодаВствоМ

Украiни, змiнИ У цей ,ЩоговiР можуть бути BHeceHi тiльки за домовленiстю CTopiH, яка

оформпюеться додаТковоЮ угодою до цього,Щоговору.
7.4. Змiни У цей ,Щоговiр набирають чинностi з моменту нi}лежного оформленнЯ

стороналли вiдповiднот додатковоi уголи до цього .щоговору, якщо 1нше не встацовлено у

.*iП додатковiй уголi, цьому.Щоговорi або у чинному законодавствi УкраiЪи,

7.5. Якщо iнше прямо не передбачено цим,щоговором або чинним 3аконодавством

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

оформлюеться додаТковоЮ угодою до rIього,Щоговору.

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

тому числi пов'язшri iз дiйснiстю, укjIаденням, виконанням, змiною та припиненцям цього

ЩогЬвору, тлумаченням йогО )л,{ов, визначенням. наслiдкiв недiйсностi або порушення

,Щоговору, регулюються цим ,Щоговором та вiдповiдними НОРМаIvIи чинного законодавства

VкраiЪи, u,u*o* звичЕUIмИ дiловогО ou.:|*: 
1l1,r::i"-:_"_"-ry]-1:ia: 

таких правовiдносин

на пiдставi принципiв добросовiсностi, розумностi та справедливост1.

8.2. На момент укJIадення цього,Щоговору Пiдрядник с платником единого податку.

8.з. Пiсля набрання чинностi цим .Щоговоро.м Bci попереднi перегОвори за ним,

листування, поперёдri до.о"ори, протоколи про намlри та буль-якi iншi ycHi або письмовi

доrо"пarОстi CTopiH з питань, що так чи iнакше стосуються цього ,ЩоговорУ, втрачають

юридиtшУ силу, аJIе можуть врчIховуватися при тлуI!(аченнi умов цього.Щоговору,
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8.4. .Сторони несуть повЕу вiдповiдальнiсть за правильнiсть .вкчани1
ними у цьомУ ,Щоговорiв реквiзитiв та зобов'язуютьоя своечасЕо у письмовiй формi

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

пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.
. 8.5. Додатковi угоди тадодатки до цьогоДоговору е

MaIQTb юридичну силу у pmi, якщо воtIи викладенi у
Сторонами та скрiпленi ii печатками.^ 

8.б. СторЬнИ даютЬ згоДУ на обробку персонttльних даЕих, вiдповiдно до вимог

Закону Vкрани <Про захист персональних даних) вiд 01.06.2010 року М 2297-yL
- 
8.7: Щей ,ЩБговiр склалений при повному розумiннi Сторонаlли його умов та

термiнологii украiнсu*оa мовою У Двох автеIIтичних примiрникЕtх, якi мають однакову

юридичну силу, - по одномУ Для кожноi iз CTopiH.

9. домтки до договору
9. Невiд'емною частиtIою .Щоговору е:

1. Протокол погодження договiрноi цiни (додаток 1);

2. Календарний графiк виконання робiт (лолаток 2);

3. Кошторис (лолаток 3).

Додаiки до ,Щоговору набувають чинностi у якостi договiрних документiЕ ра3ом з

.Щоговором тiльки за умови спiльного узгодження i пiдписання ix СторонЕll\dи.

його невiд'€мними чаgтинами i
письмовiй формi, рiдписанi

10. МIСЦЕ ЗНАХОДЖЕНIIЯ I РЕКВIЗИТИ CTOPIH

ПIДРЯДНИК

Управлiння капiтального
булiвничтва
Житомирськоi MicbKoi ради
10014, м. Житомир
майдан iM. С.П.Корольова,4/2,
код СДРПОУ З6072499
plp Jf?J7r'з ?о,{Jлчо
,Щержавна казначейська служба Украiни,
м. Киiв -

мФо 820],72

В. Глазу

зАмовник

ТОВ <ApxiTeKTypa Плюс .Щизайю>

1 0002, Житомирська область,
м. Житомир, Корольовський район,
вул..Щовженка, буд.47 офiс 13

код СДРПОУ 31052525

р/р 26000018054101
в ПАТ <,dльфа Банк> м.Киiв

2з5з2

О.В. Бронштейн
ц:Цiъ'.

Тел. (041 2\ 46,7 4-20, 44-57,1б

цйi#ffiы,iу"
'..АрхiтектУРr

-Дtрскгор

,Ц,Псаiiпо,



Додаток Jt i
до догово ру Nr€вiд /9: а? 2019 р

протокол
погодження договiрноI цiни

на проведення проектних робiт по об'скry:
<Капiтальний ремонт територii' благоустроrо yЦ мiкрорайоном Крошня та

. вул. Вiльський Шлях в м. Житомирil>

Ми, що нижче пiдписалися, вiд iMeHi 
. 
<Замовника> начшIьник Управ"T iння

капiтального булiвничтва . Житомирськоi MicbKoT ради, Глазунов В'ячеслав

Володимирович, що дlе на шдставt fIоложення, i вiд iMeHi кПiдрядникD дИРектор ТОВ

кДрхiтектура Плюс ,Щизайн> Бронштейн ольги Вiкторiвни, що дiе на пiдставi Статуту,

auaЪiдrу.rо, *О сторонtllии досягнуто згоди про величину договiрноi цiни на проведення

проектних робiт, а саме розроблення проектноi документацii, проведення експертизи в

cyrnli: 3б45ОrОО грн (Тридцять шiсть тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копiйок),

без ПДВ.
Ornuru проводитЬся за факТично виконану роботу по проведенню проектFих робiт

згiдно акту виконаних робiт
протокол е пiдставою для проведення взасмних розрахункlв l плат9жlв мlж

кПiдрядником> i кЗамовником>.

Замовник:
Управлiння капiтатlьного булiвництва
Житомирськоl Mlcbкol ради

На.rал

ПЦрядник:
ТОВ KApxiTeKTypa Плюс,Щизайн>

О.В. БронштейнВ.В.Глазунов
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