


ДОГОВІР № _____
про виконання робіт

м. Н-ськ        
                      «___» ________________2018 р
 


Товариство з обмеженою відповідальністю «В.», що іменується надалі «Підрядник», в особі генерального директора Л., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та 
Державна установа "Ц.", що іменується надалі «Замовник», в особі начальника П., який діє на підставі Положення, затвердженого наказом _____________ від ______ № Х, з іншого боку, спільно іменовані як «Сторони», а кожна окрема «Сторона», уклали даний Договір про нижченаведене:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Підрядник своїми та/або залученими силами та засобами, зобов’язується виконати електромонтажні роботи з виміру опору електричних мереж (далі по тексту – «Роботи»), (код за ДК 021:2015 – 71630000-3), за адресою: м. Н-ськ, вул. Б-ська, 2 (далі по тексту – «Об'єкт»), а Замовник зобов’язується прийняти і сплатити виконані Роботи на умовах, обумовлених цим Договором.

ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК  РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість робіт за Договором, приведених в Додатку №1 («Договірна ціна») складає: - 15 000 грн. 00 коп. ( п’ятнадцять тисяч гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 20% -      2 500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок). 
2.2. Оплата за виконані Підрядником роботи здійснюється Замовником шляхом безготівкового переказу коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, вказаний у даному Договорі, на підставі підписаних Сторонами Актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в і Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, та проводиться протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін.
2.3. Усі платіжні документи за даним Договором оформлюються з дотриманням усіх вимог законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів.
2.4. Датою здійснення оплати є дата зарахування коштів на рахунок Підрядника.
2.5. Вартість Робіт за Договором може бути змінена в процесі виконання робіт у  випадках:
	при введенні нових законодавчих і нормативних актів України, які можуть вплинути на  вартість Робіт.


ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Підрядник виконує Роботи протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання даного Договору.
3.2. При виникненні обставин, які не залежать від діяльності Сторін і заважають виконанню їх зобов'язань за цим Договором, Сторони мають право з обопільної згоди перенести терміни виконання Робіт на Об'єкті.


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ.

4.1. Підрядник виконує Роботи відповідно до діючих державних будівельних норм і правил, а  також чинного законодавства України.
4.2. Підрядник зобов'язується виконати роботи з використанням власних матеріалів і устаткування.
4.3. З метою оперативного вирішення питань при виконанні Робіт, Сторони впродовж 2-ох робочих днів з моменту підписання даного Договору призначають своїх представників, повноваження яких не повинні виходити за рамки даного Договору.
4.4. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю виконуваних Робіт по Договору, якістю, об'ємам і вартістю, відповідності їх будівельним нормам і правилам України, а матеріалів і конструкцій – державним стандартам і технічним умовам.
4.5. Підрядник несе відповідальність за дотримання правил безпеки при виконанні Робіт на Об'єкті.
4.6. Підрядник несе відповідальність за виконання вимог нормативних документів по охороні праці, пожежної безпеки і електробезпеки.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 
5.1. Зобов'язання Замовника:
5.1.1. Здійснювати оплату Робіт, а також їх прийом на умовах і в терміни, передбачені цим Договором. 
5.1.2. Надати Підрядникові усі необхідні для виконання Робіт вихідні дані до початку виконання робіт Підрядником. 
5.1.3. Передати Підрядникові фронт робіт для виконання Підрядником своїх зобов'язань за цим Договором упродовж 2 (два) календарних днів з моменту підписання цього Договору. 
5.1.4. Забезпечити охорону Об'єкту, його освітлення на період виконання Робіт за даним Договором.
5.1.5. Забезпечити збереження виконуваних Підрядником Робіт, а також забезпечити вільний безпечний доступ робітників Підрядника до місця виконання Робіт.
5.1.6. Замовник має право здійснювати контроль за ходом і якістю виконання Підрядником Робіт за цим Договором. 
5.17. Сумлінно виконувати зобов'язання, передбачені цим Договором.
5.2. Зобов'язання Підрядника: 
5.2.1. Виконати Роботи якісно, в терміни і в об'ємах передбачених цим Договором. 5.2.2. Підрядник несе відповідальність за дотримання правил безпеки при виконанні Робіт на Об'єкті. 
5.2.3. Підрядник несе відповідальність за виконання вимог нормативних документів по охороні праці, пожежної безпеки і електробезпеки.
5.2.4. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників, недопущення порушень ними громадського порядку і чинного законодавства України, підтримання ними трудової і технологічної дисципліни, правил техніки безпеки і пожежної безпеки при проведенні Робіт. 
5.2.5. Підрядник має право отримати плату за виконані Роботи в розмірах і в терміни, передбачені цим Договором.
5.2.6. Сумлінно виконувати зобов'язання, передбачені цим Договором.

ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

6.1. Прийом виконаних Підрядником Робіт здійснюється Замовником протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надання Підрядником Акту приймання-виконаних робіт за формою КБ-2в, Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 (далі по тексту – «Акт») та Протоколу вимірювання опору розтікання струму (Протокол випробувань).
6.2. Після завершення Робіт Підрядник направляє Замовникові для розгляду Акт, Замовник зобов'язується впродовж 5-ти робочих днів підписати Акт або надати письмову мотивовану відмову. У разі відсутності мотивованої відмови впродовж 5-ти робочих днів, Акт вважається підписаним - а Роботи прийнятими і підлягають оплаті.
6.3. При виявленні в процесі прийому Робіт недоліків, Сторонами складається Акт про виявлені дефекти із зазначеними термінами усунення недоліків в роботах. Роботи Підрядника по усуненню недоліків, вказаних в Акті про виявлені дефекти, здійснюються за рахунок Підрядника.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі порушення зобов'язань за Договором, зокрема термінів виконання Робіт, Підрядник виплачує Замовникові неустойку, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості невиконаних в строк Робіт за кожен день прострочення.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

8.1. Гарантійний термін на виконані Підрядником Роботи встановлюється впродовж одного року після підписання Акту приймання-виконаних робіт КБ-2в.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором при настанні обставин непереборної сили і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору і діють більше шести місяців. Термін виконання зобов'язань за даним Договором відсовується пропорційно часу, впродовж якого діяли обставини непереборної сили, а також наслідки, викликані цими обставинами.
9.2. Під обставинами непереборної сили розуміються події і/або обставини, незалежні від волі Сторін і які настали після підписання цього Договору, які знаходяться поза волею Сторін, і не могли бути передбачені на момент підписання цього Договору. Такими обставинами і/або подіями визнаються: стихійні лиха (землетрус, повінь); війна або військові дії тощо.
9.3. Сторона, для якої виникли обставини непереборної сили і неможливість подальшого часткового або повного виконання зобов'язань за даним Договором зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше 5-ти календарних днів з моменту виникнення вказаних обставин. Несвоєчасне повідомлення позбавляє права Сторону посилатися на обставини непереборної сили і вимагати виконання зобов'язань іншою Стороною. Підтвердженням початку або припинення обставин непереборної сили є Довідки видані відповідним державним органом.

ІНШІ УМОВИ

10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, вказаними в преамбулі Договору, скріплення їх підписів печатками і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
10.2. Всі документи, підготовленні в рамках виконання цього Договору повинні відповідати вимогам, що пред'являються до оформлення первинних документів.
10.4. Положення цього Договору, документація, листування, а також будь-яка інша інформація, отримана при його виконанні, є конфіденційною інформацією і підлягає розголошуванню тільки з відома протилежної Сторони.
10.5. Замовник є установою, яка створена органами державної влади і являється неприбутковою організацією відповідно до п.п. 133.1.1 п.133.1 ст. 133 Податкового кодексу України, внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій – Довідка ДПІ у Печерському районі м. Києва від 13.10.2016 № 452 (код ознаки неприбутковості – 0031).
10.6. До цього Договору додаються документи, які є його невід'ємною частиною :  
	Додаток №1  («Договірна ціна»);

10.7. Всі спори, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором  повинні вирішуватися шляхом переговорів.
10.8. У випадку якщо Сторони не можуть прийти до згоди, то всі спори і розбіжності, які виникли з цього Договору або у зв'язку з ним, підлягають розгляду в господарському суді, згідно чинного законодавства України.
10.9. Сторони підтверджують, що усі умови цього Договору відповідають їх цілям діяльності як юридичних осіб.
11.10. Цей Договір складений українською мовою, в 2-ух автентичних примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.


11. АДРЕСА,  БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
ПІДРЯДНИК:
ТОВ «В.»

Місцезнаходження: 08150, Н-ська обл., 
Н-ський р-н, м. Б., вул. Б-ська, 61 
Поштова адреса: 03057, м. Н-ськ, 
вул. Д-ка, 33Б
Код ЄДРПОУ Х
р/р Х
в  АТ «У.» м. Н-ськ
МФО Х
Ідентифікаційний код: Х
Свідоцтво платника ПДВ: № Х 
Тел./факс:  (044) ХХХ-ХХ-ХХ
Платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах

Генеральний директор

________________ Л.

ЗАМОВНИК:
Державна установа 
«Ц.»

01601, м. Н-ськ, вул. Б-ця, 10
тел.: (044) ХХХ-ХХ-ХХ
Код ЄДРПОУ Х
р/р № Х
р/р № Х
в ДКС України у м. Н-ськ
МФО Х






        Начальник

         _______________ П.




