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ДОГОВIР ПIДРЯДУ ЛЬ JЗ
на проведення проектних робiт

м. Житомир ll 26ll S"r"luo 2019року
------

управлiння капiтального будiвництва Житомирськоi Micbkoi Р&диl Що дiс на
пiдставi Положення, в особi начаJIьника управлiння Глазунова В'ячеслава
ВОлоДимировича, що дiс на пiдставi Положення, нада-пi кЗамовник>, з однiеi сторони, та

ТОвариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Торгiвельно-виробнича компанiя
(ДОБРОБУДrr, в особi директора Балакiшiсва Станiслава Закiровичао який дiс на пiдставi
Статугу, надалi <Пiдрядник>>, з iншоi сторони, надалi разом iMeHoBaHi <Сторони>), а кожна
ОКРеМО кСторона>, керуючись чинним законодавством Украiни, уклали чей .Щоговiр про
таке:

1. зАгАльнI положЕння
1,1. В Порядку та на умовах, визначених цим Щоговором, Пiдрядник зобов'язусться

За ЗаВДанняМ Замовника rrровести проектнi роботи, а саме розроблення проектноi
ДОКУментацii, проведення експертизи (ДК 02|:2015 код 71320000-7-послуги з
iнженерного проектування) по об'екту: <<Реконструкцiя територii благоустрою з
ВЛаштуванням спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена,
104) - (наdшi Проекmна dокуменmацiя), а Замовник зобов'язуеться прийняти та
оплатити виконанi Пiдрядником роботи.

1.2. Замовник зобов'язуеться надати Пiдряднику завдання на проектування, а також
iншi вихiднi данi, необхiдrri для складання Пiдрядником проектно-кошторисноi
документацii.

1.З, Строк розробки проектноi документацiТ Пiдрядником становить
ОДин мiсяць з моменту отримання вiд Замовника письмово погодженого завдання на
IIроектування.
Строки виконання робiт можуть бути збiльшеlri у разi:

При переглядi строку виконання робiт - Стороlrи пiдписутоть.Щодаткову угоду.
1.4. Строк передання проектноi докуN{ентацii Пiдрядником Замовнику: протягом 5

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 погоджусться Замовником та пiсля цього стае невiд'€мною частиною .Щоговору.
В разi наявноi невiдповiдностi вимоги чинного законодавства, Пiдрядник здiйснюе
необхiдне погодження завдання на проектування з iншими органами та органiзацiями.

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

уповноваженими органами державноТ влади та органами мiсцевого самоврядування та
сплатити BapTicTb експертизи проекту.

1.7. Завершення виконання робiт щодо розробки проектноI документацii
оформлясться шляхом пiдписання акту прийому-передачi виконаних робiт,

1.8. [Iiдрядник бере на себе зобов'язання за свiй рахунок усунути недолiки, якi
булуть виявленi експертами (спецiалiстами) 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. Пiдрядник повинен вносити за свiй рахунок змiни до проектноi

документацii в перiод проведення булiвельних робiт на об'ектi, якrцо Taki змiни необхiдно
внести через недолiки в проектi.

1.11. Проектувальник, у разi потреби, бере на себе зобов'язання по замовленню та
оплатi проведення iнструментального обстеження, iнженерно-вишукувальних робiт,
технiчних умов.

1.12. Пiдрядник пiдтверджуе, що BiH мас yci необхiднi дозволи (лiцензii), якi
вимагаються чинним законодавством Украiни для виконання ним cBoix обов'язкiв за цим
Щоговором.

1.13. Пiдрядник вiдповiдае за недолiки проектно-кошторисноТ документацii,
включаючи недолiки, виявленi згодом у холi булiвничтва, а також у процесi експлуатацiТ
об'€кта, створеного на ocнoBi виконаноТ проектно-кошторисноi документацii

1.14. У разi виявлення недолiкiв у trроектно-кошториснiй документацii пiдрядник
на вимогу замовника 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 lrроектних робiт за .Щоговором включа€ в себе

вiдшкодування витрат Пiдрядника та плату за виконанi ним роботи i становить:
З3252163 грн (тридцять три тисячi двiстi пОятдесят двi гривнi б3 копiйки), без П{В, (в
т. ч. BapTicTb проведення ексtIертизи), що пiдтверджусться кошторисом (додаток Nч 3).

2,2. Р озрахунки за .Щоговором проводяться 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
Украiни N9117 вtд2З,04.2014. Розмiр авансу не може перевищувати 30 0/о BapTocTi вiд
рiчного обсягу робiт. Попередtrя оплата (авансування) здiйснюеться Замовником IIIJuIxoM

спрямування бюджетних коштiв на небюджетний рахунок Пiдрядника, вiдкритий на його
iм'я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим
використанням зазначених коштiв Пiдрядником викJIючно з таких paxyHKiB на цiлi,
визначенi ,Щоговором. Прозвiтуватися за отриманий аванс Пiдрядник зобов'язаний
протягом одного мiсяця з дня отримання коштiв. По закiнченню вкЕваного TepMiHy
невикористанi суми авансу повертаються Замовнику.

2.2.2. Оплата може здiйснюватися поетапно згiдно aKTiB виконаних робiт. Кiнцевий
розрахунок за виконанi роботи вiдбувасться 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 зобов'язання за договором виникають лише у разi наявностi

бюджетних призЕачень на вiдповiдний бюджетний piK, а бюджетнi фiнансовi зобов'язання
- в межах фактичних надходжень коштiв на ресстрацiйний рахунок Замовника по
спецiальному фонду (ст. 2З,48 Бюджетного Кодексу Украiни).

2.5. BapTicTb розробки проектIIоi документацii може бути змiнена за результатами
перевiрок обсягiв та BapTocTi виконаних робiт державними контролюючими органаNdи 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 tIовернення суми завищень оформлюеться Сторонами додатковою угодою
до даного,Щоговору.

3. прАвА тА оБоR,язки cToPIH
3.1. Замовник мае право:
- змiнювати термiни виконання робiт за погодженням з Пiдрядником;
- отримувати вiд Пiдрядника iнформачiю про хiд виконання робiт;



- ЗДiЙСнювати контроль за ходом та якiстю виконання проектних робiт, до
початкУ виконаннЯ проектниХ робiТ вноситИ змiнИ щодо вимог i характеристик об'€кта,
визначеного у п. 1.1 цього Щоговору;

- вiдмовитись вiд прийняття та оплати робiт у випадку якщо Пiдрядник викоIIав
TaKi роботи ненчtлежним 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 проектноi документацii повернути Пiдряднику HtlJIeжHo

оформлений Акт приймання-передачi робiт.
3.3. Пiдрядник мае право:
- 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 спецiалiзованi проектнi органiзацii) на умовах субпiдряду, викJIючно за
письмовоi згоди Замовника

3.4. Пiдрядник зобов'язаний:
- розробити проектну документацiю 1] порядку та на умовах, визначених цим

.Щоговором, додержуючись вимог, що мiстяться у завданнi Замовника та iнших вихiдних
Даних, наданих Замовником, а також спецiальних вказiвок останнього та вимог, що
звичайно ставляться до подiбноi документацii;

- iнформувати Замовника про хiд виконання робiт на його запити;
- Передати Замовниковi проектну документацiю в порядку та на умовах,

визначених цим !оговором;
- не передавати без згоди Замовника док}ментацiю iншим особам;
- гарантувати Замовниковi вiдсутнiсть у iнших осiб права порешкодити або

обмежити виконання робiт на ocHoBi пiдготовленоТ за цим !оговором документацii;
- вiдповiдати за недолiки лопущеннi у проектнiй документацii, вкJIючаючи

недолiки, виявленi згодом у ходi виконання будiвельних робiт згiдно цiеi докуплентацiТ, та
на вимогу Замовника безоплатно скоригувати IIроектну докумептацiю.

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

робiт Пiдрядником Замовнику, Пiдрядник подае Замовнику Акт приймання-передачi
виконаних робiт та проекту документацiю у 3-х примiрниках на паперових носiях та в
оДному примiрнику в електронному виглядi. Мова документацiТ за договором: проектна,
iнша буль-яка документацiя за ffоговором виконуеться украiнською мовою.

4.2. Замовник зобов'язаний прийняти поданi Пiдрядником 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 документацii не вiдповiдають
умовам цього ,Щоговору, Замовник ма€ право протягом трьох робочих днiв подати
мотивовану вiдмову вiд приймання докр{ентацii piшoм з проектом двостороннього акта з
перелiком доопрацюваньо якi потрiбно виконати, та cTpoKiB iх виконання.

4.4. Якщо у встановленi пп. 4.2 та 4.3 цього ,Щоговору строки Пiдрядник не отримус
пiдписаний Замовником Акт приймання-передачi документацiТ або його мотивовану
вiдмову, проектна документацiя вважасться такою, що прийнята з додержанням ycix умов
,Щоговору.
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5. ВIДПОВIДАЛЪНIСТЬ CTOPIH ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. У випадку порушення Договору Сторона несе вiдповiдальнiсть, визначену цим

,Щоговором та (або) чинним законодавством УкраТни.
5,2. У разi несвоечасного повернення Пiдрядником отриманого авансу, останнiй

сплачус Замовнику пеню у розмiрi 0,I О/о вiд суми заборгованостi по авансу, щIe не бiльше
облiковоi ставки НБУ, за кожний день затримки.

5.3. Сторона не несе вiдповiдальноотi за порушення ,Щоговору, якщо воно стаJIося
не з iT вини (умислу чи необережностi).

5.4. Сторона вважасться невинуватою i не несе вiдповiдальностi за порушення

.Щоговору, якщо вона доведе, що вжила Bcix залежних вiд неТ заходiв щодо нrlлежного
виконання цього,Щоговору.

5.5. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть 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 ма€ беззаперечне право утримання при здiйсненнi розрахункiв вiд
сплати на користь Пiдрядника до |5 % BapTocTi виконаних робiт, в разi неякiсного
виконання робiт, передбачених даним ,Щоговором, або порушення Пiдрядникам 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 дiя:rа в перiод, за який стяry€ться пеня, вiд срlи
IIростроченого платежу за кожний прострочений день.

5.8. За перевищення передбачених uим .Щоговором cTpoKiB закiнчення робiт,
Пiдрядник сплачу€ Замовнику пеню в розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБУ, що дiе пiд
час прострочення вiд.Щоговiрноi цiни, що вказана у п. 2.1,..Щоговору за кожний
календарний день прострочення.

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

б. 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 вирiшити шляхом переговорiв, BiH

вирiшусться в судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого
спору вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

7. дlя договору
7.1. Щей,Щоговiр вважасться укладеним i набирас чинностi з дати його пiдписання

Сторонами та його скрiплення печаткЕlI\,1и CTopiH i дiе до ЗI.12.201'9, mle у будь-якому
випадку до повного виконання Сторонами своiх зобов'язань.

7.2. Закiнчення строку цього !оговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за

його порушення, яке мrшо мiсце пiд час дii цього,Щоговору.
7.3. Якщо iнше прямо не передбачено цим,Щоговором або чинним законодавством

Украiни, змiни у цей ,Щоговiр можуть бути BHeceHi тiльки за домовленiстю CTopiH, яка
оформлюеться додатковою угодою до цього Щоговору.

7.4. Змiни у цей Щоговiр набирають чинностi з моменту нitлежного оформлення
Сторонаlvtи вiдповiдноТ додатковоi уголи до цього ,Щоговору, якщо iнше не встановлено У
самiй додатковiй угодi, цьому flоговорi або у чинному законодавствi Украiни.

7.5. Якщо iнше прямо не передбачено цим Щоговором або чинним зilконодавствоМ
Украiни, цей .Щоговiр може бути розiрваний тiльки за домовленiстю CTopiH, яка

оформлюсться 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, у

тому числi пов'язанi iз дiйонiстю, укладенням, виконанням, змiною та припиненням цього
,Щоговору, тлумаченням його умов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення
fоговору, регулюються цим !оговором та вiдповiдними нормами чинного законодавства
УкраiЪи, а такоЖ звичаями дiлового обороту, якi застосовуються до таких правовiдносин
на пiдставi принципiв добросовiсностi, розумностi та справедливостi,

8.2. На момент укладення цього Щоговору Пiдрядник е платником единого внеску.
8.3. ПiСля набрання чинностi цим .Щоговором Bci поперелнi переговори за ним,

листУвання, попереднi договори, протоколи IIро намiри та будь-якi iншi ycHi або письмовi
ДОМОВЛеНОСтi CTopiH з питань, що так чи iнакше стосуються цього !оговору, втрачають
юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченнi умов цього !оговору.

8.4. Сторони несуть повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних ними у цьому
[ОгОворiв реквiзитiв та зобов'язуються своечасно у письмовiй формi повiдомляти iншу
СТОРОнУ про iх змiну, а у разi неповiдомлення несуть ризик настання пов'язаних iз ним
несприятливих наслiдкiв.

8,5. 
'ЦОдатковi угоди та додатки до цього.Щоговору с його невiд'емними частинами i

МаЮТЬ ЮРИДИчнУ силу у разi, якщо вони викладенi у письмовiЙ формi, пiдписанi
Сторонами та скрiпленi iх печатками.

8.6. Сторони дають згоду на обробку персонаJIьних даних, вiдповiдно до вимог
Закону Украiни кПро захист персонrrльних даних> вiд 01.06.2010 року JФ 229'I-YI.

8.7. Щей ,Щоговiр склалений при повному розумiннi Сторонами його умов та
ТеРМiнОлогiТ украiнською мовою у двох автентичних примiрникЕlх, якi мають однакову
юридичну силу, - по одному для кожноТ iз CTopiH,

9. додАтки до договору
9.1. Невiд'емною частиною f(оговору е:

1. Протокол погодження договiрноi цiни (додаток 1);
2. Календарний графiк виконання робiт (лолаток 2);
3. Кошторис (додаток 3).

ДОдатки до !оговору набувають чинностi у якостi договiрних докуп{ентiв разом з
.Щоговором тiльки за умови спiльного узгодження i пiдписання ik Сторонами.

10. МIСЦЕ ЗНАХОДЖВННЯ I РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Управлiння капiтального
булiвництва
Житомирськоi MicbKoT ради

10014, м. Житомир
майдан iM. С.П.Корольова,4l2,
код СДРПОУ З60]2499
plp 3rч26/с {о 2 r'qо
.Щержавна казначейська служб а
м. КиiЪ
мФо 820172

ТОВ <Торгiвельно-виробнича
компанiя (ДОБРОБУД)

1000З, м, Житомир,
вул. Перемоги,33
код еДРПОУ 40802811
лlр260032544З в ПАТ (ПУМБ)
мФо з34851
Тел. 0412-55-27-26Украiни,

,4{х '' '', :tL
!}л rплi,Sý__r:ц-,q'-*1* Пrr_J

W
В.В. [';lазу С.З. Балакiшiев

Тел (041 J) 46-7 4-20, 44-57 -|6


