
ДОГОВIР ПЦРЯДУ ЛЪ 9
на проведення проектних робiт

м. Житомир 2019 року

УПРаВЛiНня капiтального булiвничтва ЖитомирськоI MicbKoi рflдиl що дiс на
ПiДСТаВi ПОложення, в особi начальника управлiння Глазунова В'ячеслава
ВОлОДимировича, що дiе на пiдставi Положення, надалi кЗамовник>, з однiеi сторони, та

ТОвариство з обмеженою вiдповiдальпiстю <<Торгiвельно-виробнича компанiя
(ДОБРОБУД>>, в особi директора Ба;rакiшiева Станiслава Закiровича, який дiе на пiдставi
СтатУтУ, надалi <Пiдрядник>>, з iншоi сторони, нада_пi ра:}ом iMeHoBaHi кСторони>, а кожна
ОКРеМО KCTopoHal), керуючись чинним законодавством Украiни, уклали цей .Щоговiр про
таке:

1. зАгАльнI положЕння
1.1. В ПоряДку та на умовах, визначених цим,Щоговором, Пiдрядник зобов'язуеться

За ЗаВДанняМ Заlловника провести проектнi роботи, а саме розроблення проектноi
ДОКУМеНтацii, проведення експертизи (Д( 02l:2015 код 71320000-7-послуги з
iнженерного проектування) по об'екту: <<Реконструкцiя територii благоустрою з
ВЛашТУВанням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул.
БОриса Тена, 102> - (наdалi Проекmна dокуtпенmацiя), а Замовник зобов'язуеться
прийняти та оплатити виконанi Пiдрядником роботи.

1.2. Замовник зобов'язусться надати Пiдряднику завдання на проектувапня, а також
iНШi вихiднi данi, необхiднi дJuI скJIадання Пiдрядником проектно-кошторисноi
документацii.

1.3. Строк розробки проектноi документацii Пiдрядником становить
ОДин мiсяць з моменту отримання вiд Замовника письмово погодженого завдЕlння на
проектування.

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

Даних Замовника протягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменту укладання договору,
письмово погоджуеться Замовником та пiсля цього стас невiд'емною частиною .Щоговору.В разi наявноi невiдповiдностi вимоги чинного законодавства, Пiдрядник здiйснюе
необхiдне погодження завдання на проектрання з iншими органами та органiзацiями.

1.6. Пiдрядник зобов'язаний виконати погодження проектноi документацii iз
Заlловником та зацiкавленими органiзацiями, а в разi необхiдностi також з

уповноваженими органами державноI влади та органами мiсцевого саN,Iоврядування та
сплатити BapTicTb експертизи проекту,

|.7. Завершення виконання робiт щодо розробки проектноТ документацiТ
оформляеться шляхом пiдписання акту прийому-передачi виконаних робiт.

1.8. Пiдрядник бере на себе зобов'язання за свiй рахунок усунути недолiки, якi
будугь виявленi експертами (спецiа-пiстами) в проектнiй документацii при yMoBi, що TaKi
недолiки виникли з вини Пiдрядника та бере на себе зобов'язання захистити виправлення
перед експертами.

1.9. Строк усунення недолiкiв не повинен перевищувати 10 робочих днiв вiд дати
отримання зауважень вiд експертноi установи. Такий строк може бути збiльшено у разi
затримки передачi Замовником Пiдряднику додаткових документiв, що вимагають
експерти (спецiалiсти).
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1.10. Пiлрядник повинен вносити за свiй рахунок змiни до проектноi

документацii в перiод проведення будiвельних робiт на об'сктi, якщо TaKi змiни необхiдно
внести через недолiки в проектi.

1.11. Проектувttльник, у разi потреби, бере на себе зобов'язання по замовленню та
ОПлатi проведення iнструпtентального обстеження, iнженерно-вишукувчIльних робiт,
технiчних умов.

1"12. Пiдрядник пiдтверджуе, що BiH мас yci необхiднi дозволи (лiцензii), якi
вимапlються чинним законодавством Украiни для виконання ним своiх обов'язкiв за цим
!оговором.

1.13. Пiдрядник вiдповiдае за недолiки проектно-кошторисноi документацiI,
ВКЛЮЧаЮчи недолiки, виявленi згодом у ходi будiвництва, а також у процесi експлуатацiТ
об'€кта, створеного на ocнoBi виконаноi проектно-кошторисноТ докуtuентацii

1.14. У разi виявлення недолiкiв у проектно-кошториснiй документацii пiдрядник
на вимогу заN,Iовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну
ДокУментацiю, а також вiдшкодувати завданi збитки, якщо iнше не встановлено договором
або законом.

2. ЦIНА РОБIТ I ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ
2.|. BapTicTb проведення проектних робiт за .Щоговором вкJIючае в себе

вiдшкодування витрат Пiдрядника та плату за виконанi ним роботи i становить:33252163
грн (тридцять три тисячi двiстi п'ятдесят двi гривнi б3 копiйки), без ПДВ, (в т. ч.
BapTicTb проведення експертизи), що пiдтверджу€ться кошторисом (долаток Jt 3).

2,2. Розрахунки за rЩоговором проводяться наступним чином:
2,2.|. Пiсля пiдписання даного Щоговору та отримання вiд Пiдрядника рахунку

на оплату, та за наявностi вiдповiдного фiнансування, Заruовник може надавати
Пiдряднику аванс на виконання робiт вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни Jф117 вiд2З.04.2014. Розмiр авансу не може перевищувати 30 0Z BapTocTi вiд
рiчного обсягу робiт. Попередня оплата (авансування) здiйснюсться Замовником шJuIхом
спрямування бюджетних коштiв на небюджетний рtжунок Пiдрядника, вiдкритий на його
iм'я в органах Казначейства у встzlновленому законодавством порядку, з подальшим
використанням зазначених коштiв Пiдрядником виключно з таких paxyHKiB на цiлi,
визначенi ,Щоговором. Прозвiтуватися за отриманий аванс Пiдрядник зобов'язаний
протягом одного мiсяця з дня отримання коштiв. По закiнченню вказаного TepMiHy
невикористанi суми авансу повертаються Замовнику.

2.2.2. Оплата може здiйснюватися поетапно згiдно aKTiB виконаних робiт. Кiнцевий
розрахунок за виконанi роботи вiдбуваеться пiсля пiдписання Сторонами AKTiB
приЙмання - передачi виконаних робiт та надходження коштiв на реестрацiйний рахунок
Замовника.

2.3. ,Щжерело фiнансування - кошти мiсцевого бюджету.
2.4. Бюджетнi зобовОязання 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 рахунок Замовника по
спецiальному фонду (ст. 23, 48 Бюджетного Кодексу УкраIни).

2.5. BapTicTb розробки проектноi документацii може буги змiнена за результатами
перевiрок обсягiв та BapTocTi виконаних робiт державними контролюючими органами та
експертизи проекту. При цьому, в разi виявлення завищень обсягiв та BapTocTi виконаних
робiт Пiдрядник повертае суму завищення до мiського бюджету. ,Щана змiна BapTocTi

робiт та строки повернення суми завищень оформлюеться Сторонами додатковою угодою
до даного !оговору.

3. прАвА тА оБов,язки cToPIH
3.1. Замовник мае право:
- змiнювати термiни виконання робiт за погодженням з Пiдрядником;
- отримувати вiд Пiдрядника iнформацiю про хiд виконання робiт;
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- здiйснювати контроль за ходом та якiстю виконання проектних робiт, до

початкУ виконаннЯ проектниХ робiТ вноситИ змiнИ щодо вимог i характеристик об'екта,
визначеIIого у п. 1.1 цього .Щоговору;

- вiдмовитись вiд прийняття та оплати робiт у випадку якщо Пiдрядник виконав
TaKi робоТи ненaлеЖним чиноМ таlабО iз порушенням умов цього,Щоговору.

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

для виконання проектних робiт;
- сплатити Пiдрядниковi BapTicTb виконаних робiт у порядку та на умовах,

визначених цим !оговором;
- при отриманнi проектнот документацii повернути Пiдряднику належно

оформлений Акт приймання-передачi робiт.
3.З. Пiдрядник мае право:
- отримати оплату за виконанi проектнi роботи в гIорядку та на )aмовах, визначених

цим,Щоговором;
- залучати до виконання частини проектних робiт TpeTix осiб (ква.lliфiкованих

спецiалiстiв чи спецiалiзованi проектнi органiзацii) на умовах субпiдряду, виключно за
письмовоТ згоди Замовника.

З.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 вкzlзiвок останнього та вимог, що
звичайно ставляться до подiбноi док}ментацii;

- iнформувати Замовника про хiд виконання робiт на його запити;
- передати Замовниковi проектну документацiю в порядку та на р{овах,

визначених цим rЩоговором;
- не переДаватИ без згодИ Заrrловника докуN{ентацiю iншим особам;
- гарантувати Замовниковi вiдсугнiсть У iнших осiб права перешкодити або

обмежитИ виконаннЯ робiТ на ocHoBi пiдготовленоi за цим Щоговором документацii;- вiдповiдати за недолiки допущеннi у проектнiй документацii, включаючи
недолiки, виявленi згодоМ у ходi виконання будiвельних робiт згiдно цiеi докуплентацii, та
на вимогу Замовника безоплатно скоригувати проектну документацiю.

4. порядок здАчI_приЙмАння роБIт
4.1. За п'ять кu}лендарних днiв до закiнчення строку прийому - передачi виконаних

робiт Пiдрядником Замовнику' Пiдрядник подас Замовнику Дкт приймання-передачi
виконаних робiт та проекту документацiю у 3-х примiрниках на паперових носiях та в
одному примiрнику в електронному виглядi. Мова документацii за договором: проектна,
iнша буль-яка документацiя за !оговором викону€ться украiнською мовою.

4.2. Замовник зобов'язаний прийняти поданi Пiдрядником вiдповiдно до п. 4.1
цього .Щоговору проектну докуN{ентацiю та Акт i протягом трьох робочих днiв з дня
отримання Акта приймання-передачi документацii пiдписати його та в триденний строк
повернути Пiдряднику один примiрник.

4.3. В разi якщо виконанi роботи щодо розробки документацii не вiдповiдають
умоваN{ цього !оговору, Замовник мае право протягом трьох робочих днiв подати
мотивовану вiдмову вiд приймання докуr!{ентацii piшoм з проектом двостороннього акта з
перелiком доопрацювань, якi потрiбно виконати, та cTpokiB ix виконання.

4.4. Якщо у встановленi пп. 4,2та4.3 цього.Щоговору строки Пiдрядник не отримус
пiдписаний Замовником Акт приймання-передачi документацii або його мотивовану
вiдмову, проектна документацiя вважаеться такою, що прийнята з додержaнням ycix умов
Щоговору.
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5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ CTOPIH ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
5,1, У випадку порушення Договору Сторона несе вiдповiдальнiсть, визначену цим

[оговором та (або) чинним законодавством УкраiЬи.
5,2, У разi несвосчасного повернення Пiдрядником отриманого авансу, останнiй

сплачус Замовнику пеню у розмiрi 0,1 Оh вiд суми заборговано.ъi .rо авансу, itле не бiльше
облiковоi ставки нБу, за кожний день затримки.

5.3. Сторона не несе вiдповiда_гtьностi за порушення,щоговору, якщо воно сталося
не з Гi вини (умислу чи необережностi).

5.4. Сторона вважаеться невинуватою i не несе вiдповiда-llьностi за порушення
.ЩОГОВОРУ, ЯКЩО ВОНа ДОВеДе, Що вжила Bcix залежних вiд Hei заходiв щодо належного
виконання цього Щоговору.

5.5, Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за якiсть виконання робiт, передбачених
цаним .щоговором та зобов'язаний безкоштовно усунути недолiки та компенсувати
ЗамовникУ yci збиткИ, завданi неякiсним виконанням робiт.

5.6. ЗамоВник мае беззаперечне право утримання при здiйсненнi розрахункiв вiд
сплати на користь Пiдрядника до |5 % BapTocTi виконаних робiт, " p*i неякiсного
виконання робiт, передбачених даним .Щоговором, або пору-."r" Пiдрядникам TepMiHy
виконання робiт.

5,7. У випадкУ прострочення Замовником TepMiHiB розрilхункiв, передбачених
ДiЙСНИМ ДОГОВОРОМ, ЗамОвник сплачуе Пiдряднику пеню, u ро.Йiрi- подвiйноi облiковоi
ставки Нацiонального банку Украiни, що дiяла в перiод, за який ст"ryет"ся пеня, вiд срли
простроченого платежу за кожний прострочений день.

5.8. За перевИщеннЯ передбачениХ цим .ЩогОвороМ cTpoKiB закiнчення робiт,Пiдрядник сплачуе Замовнику пеню в розмiрi подвiйноi облiковоi'стЕlвки нБу, що дiе пiл
час прострочення вiд Щоговiрноi цiни, Що вкiвана у п. 2,1. Щоговору за кожний
календарний день прострочення.

5.9. У випадку не виконання Пiдрядником зобов'язань, викладених у пунктах 1.1 уTepMiH визначений у роздiлi 1 даного,Щоговору бiльш нiж на 15 днiв, KpiM пенi Пiдрядник
сплачус на користь Замовника штраф у розмiрi 20 Yо Щоговiрноi цiни, вказаноi у п.2.1.

шJuIхом переговорiв мiж Сторонами.
6.2. Я*що вiдповiдний спiр неможливо

вирiшусться в судовому порядку за встановленою
спору вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

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

вирiшити шляхом переговорiв, BiH
пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого

7. дIя договору
7.1. I]ей.Щоговiр вважаеться укладеним i набира€ чинностi з дати його пiдписаннrl

СторонамИ та йогО скрiпленНя печаткаМи CTopiH i дiс дО з1.12.20]19о аJIе у буль-якому
випадку до повного виконання Сторонал,tи cBoix зобов'язань.

7.2. Закiнчення строку цього ,.Щоговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiда-ltьностi за
його порушення, яке MiUIo мiсце пiд час дii цього.Щоговору.

7.3. Якщо iнше прямо не передбачено цим,щоговором або чинним зilконодавством
УкраiЪи, змiни У цей .Щоговiр можуть бути BHeceHi тiльки за домовленiстю CTopiH, яка
оформлюеться додатковою угодою до цього,Щоговору.

7.4. ЗмiнИ У цей !оговiр набирають чинностi з моменту належного оформлення
сторонами вiдповiдноi додатковоi угоди до цього .щоговору, якщо iнше не встановлено усамiй додатковiй угодi, цьому Щоговорi або у чинному.uпо"одu"ствi УкраiЪи.

7.5. Якщо iнше прямо не передбачено цим.Щоговором або "rrr"", законодавством
украiъи, цей Щоговiр може бути розiрваний тiльки за домовленiстю cTopiH, яка
оформлюеться додатковою угодою до цього,Щоговору.
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8. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Yci правовiдНосини, що виниКають З цьогО.ЩоговорУ або пов'язанi iз ним, утому числi пов'язанi iз дiйснiстю, укладенням, виконанням, змiною та припиненням цього

.Щоговору, тлумаченНям йогО )rП,IОВ, визначенням наслiдкiв недiйсrrоari або порушення
щоговору, регулюються цим !оговором та вiдповiдними нормами чинного законодавства
УкраiЪи, а також звичаJIми дiлового обороту, якi застосовуються до таких правовiдносин
на пiдставi принципiв добросовiсностi, розумностi та справедливостi.

8.2. На момент укладення цього Щоговору Пiдрядник е платником €диного внеску.
8.3. Пiсля набрання чинностi цим .Щоговором Bci попереднi переговори за ним,

листування, попереДнi договори, протоколи про намiри та будь-якi iншi ycHi або письмовi
домовленостi CTopiH з питань, що так чи iнакше стосуються цього ,Щоговору, втрачають
юридичну силу, але можуть враховувжися при тлу]\fаченнi умов цього.Щоговору.

8.4. Сторони несуть повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних ними у цьому
,Щоговорiв реквiзитiв та зобов'язуються своечасно у письмовiй формi повiдомляi" iншу
сторону,про ix змiну, а у разi неповiдомлення несуть ризик настання пов'язаних iз ним
несприятливих наслiдкiв.

8.5. Додатковi угоди та додатки до цього Щоговору е його невiд'емними частинами i
мають lоридичну силу у разi, якщо вони викJIаденi у письмовiй формi, пiдписанi
Сторонами та скрiпленi ix печатками.

8.6. Сторони дають згоду на обробку персонtlJIьних даних, вiдповiдно до вимог
Закону УкраiЪи кПро захист персонаJIьних даних>> вiд 01.06.2010 року Jt 2297-VI.

8.7. I_{ей .Щоговiр складений при повному розумiннi СторЬна]\4и його умов та
термiнологii украiнською мовою У двох автентичних примiр""пu*, якi мають однакову
юридичFIу силу, - по одномУ для кожноi iз CTopiH.

9. додАтки до договору
9. 1. Невiд'емною частиною,Щоговору с:
1. Протокол погодження договiрноi цiни (додаток 1);
2. Ка-пендарний графiк виконання робiт (додаток 2);
3. Кошторис (додаток 3),

,Щодатки до ,Щоговору набувають чинностi у якостi договiрних документiв разом з
.щоговором тiльки за умови спiльного узгодження i пiдписання iiсторонап{и.

10. МIСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ I РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Управлiння капiтального
будiвництва
Житомирсько[ MicbKoi ради

10014 , м. Житомир
майдан iM. С.П.Корольова,4/2,
код СЩI'ПОУ З6072499
plp

ТОВ <Торгiвельно-виробнича
компанiя (ДОБРОБУД>

10003, м. Житомир,
вул. Перемоги,33
код еДРПОУ 408028l1
пlр2600З2544З в ПАТ (ПУМБ>
мФо з3485l

Щержавна казначейська служба Украiни, Тел. 0412- 55-27-26
м. КиiЪ

0,44-57-|6

В.В. Глаз С.З. Балакiшiсв
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протокол
погодження договiрноТ цiни

на проведення проектIIих робiт по обrскry:
<<реконструкцiя територii благоустрою з влаштуванням зупинки громадського

транспорту за адресою: м. Житомир, ВУЛ. Бориса Тена, 102>>

Ми, що нижче пiдписа-rrися, вiд iMeHi <<Замовника> начаJIьник Управлiннякапiтального будiвництва Житомирськоi Micbkoi ради, Глазунов В'ячеслав
володишtирович, що дiс на пiдставi Положення, i вiд iMeHi пгiiдр"д""пu Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю <Торгiвельно-виробнича компанiя <,ЩОБРОБУДD, в особi
директора Балакiшiева Станiслава Закiровича, який дiе на пiдставi Статуту надалi
засвiдчуемо, Що стороЕtlми досягнуто згоди про величину договiрноi цiни на проведення
проектних робiт, а саме розроблення проектноi документацii, ,rъо""дaп"я експертизи в
ryMi 33252,63 грн (тридцять три тисячi двiстi п'ятдесят двi гривнi б3 копiйки), безПДВ, (в т, ч. BapTicTb проведенЕя експертизи). оплата .rроЪод"r"ся за фактичновиконану роботу на проведення проектних робiт згiдно акту виконаних робiтпротокол е пiдставою для проведення взаемних розрахункiв i платежiв мiж
<Пiдрядrrиком> i кЗамовником>.

Замовник
Управлiння капiтального булiвництва
ЖитомирськоТ MicbKoi ради

Глазунов

Пiдрядник
ТОВ кТоргiвельно-виробнича компанiя
кЩОБРОБУЩ>

С.З. Балакiшiев
Iuъt,.-\цфzY/ ý
Ё:,Х#Ф
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Додаток Jф 2
до договору J,(b 9 вiд ф1 о3 2019 р

Календарний план
на проведення проектних робiт по обrскry:

<<реконс,грукцiя територii благоустрою з влаштуванням зупинки громадського
транспорту за адресою: м. Житомир, ВУЛ. Бориса Тена, 102>

N9

лlп
Найменування робiт

щодо договору

BapTicTb

робiт,
тис. грн.

TepMiH виконання
(мiсяць, piK)

rtочаток - закiнчення
1 2 аJ 4

l
Розроблення проектно-кошторисноi

документацii, в т.ч. проведення
експертизи

зз,25263 Березень 2019 р.

Замовник
Управлiння капiтального булiвництва
ЖитомирськоТ MicbKoT ради

В. Глаз

Пiдрядник
ТОВ <Торгiвельно-виробнича компанiя
кЩОБРОБУЩ>

С.З. Балакiшiсв
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Форма М 2-Пм3 д,'р аilоз. акошторис
на проектнi роботи

РеКОНСТрУкцiя територii благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за
адlесою: м. Житомир. вул. Бориса Тена. 102.

( найменування об"екта будiвництва, стадii проектування, виду проектних робiт)

НаЙменування проектноiорганiзацiТ ТОВТоргiвельно-виробничакомпанiя "ДОБРОБУД"

Всього за кошторисом
Тридцять три тисячi двiстi п'ятдесят двi грн 63 коп

(сума прописом)

Головний ар,

[Головний iнж Р. 0, Наобчт
[пIБ)

Винник 0, В.

(пIБ)

Чергове

число

Характеристика об"екта

будiвництва або виду робiт

Назва документа
обгрунтування та Ns

Na частин, глав,

таблиць, пунктiв

Розрахунок

BapTocTi

BapTicTb,

грн

1,

Реконструкцiя територii

благоустрою з влаштуванням

зупинки громадського

транспорту за адресою: м.

Житомир, вул. Бориса Тена, 102. ДСТУ Б.[.1,1-7:20t3
[зiзмiною No З)

К - 1350 грн табл. Ж.3
- гIп
- iнженер- проектувальник
- iнженер-кошторисник
- проведення експертизи
проектноi документацii

4хlЗ50
14х1350
3хlЗ 50

5400
1в900
4050

з240

Пiдсумок 31590
€диний податок 5%о t662,6з
разом за кошторисом 33252,63

ffi (пiдпис)

Фо 2019 piK

(пiдпис)


