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,Щоговiр Nn Ц|

на створенпя проектноi документацii

м. Суми р/ rr 202l р.

0хтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв М 1 Охтирськоi мiськоi ради, надалi

<<3алловнuк>, в особi директора Шульженко Iнесси АнатолiЪни, що дiс на пiдставi Статlту з

однiеi сторони i
Фiзична особа - пiдприемець Басанець Володимир Миколайович, надалi

<<Вuконавецыц що дiе на пiдставi виписки з Сдиного державного реестру юридичних осiб та

фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань, з iншого боку, (якi надалi iменуються
Сторони), уклали цей договiр про таке:

1. Предмет договору
1.\. Ваконавець зобов'язуеться виконати роботи по створенню проектноТ документацiТ:
<Капiтальний ремонт спортивЁоТ зали в загальноосвiтньоТ школи I-III ступеня ЛЪ 1 в м.

Охтирка, CyMcbKoi областi. Кориryвання)) та супроводжувати проведення iT булiвельноi
експертизи до моменту отримання позитивного висновку, оформленого вiдповiдно до чинного
законодавства УкраiЪи, у подальшому <<Роботи> (код за ЩК 021:2015 71300000-1 Iнжешернi

послуги), а Заuовнак зобов'язуеться прийняти i оплатити результати Робiт на умовах, в порядку i
в термiни, встановленi цим договором.
1.2, Станом на час передачi Замовниковi проектна документацiя повинна вiдповiдати вимогам
Завдання Замовника, законодавчих i нормативних документiв у галузi будiвництва, вимогам з

питань санiтарно-епiдемiологiчного благополryччя населення, екологiТ, пожежноi безпеки,

охорони працi i енергозбереження. У разi якщо пiсля передачi проектноТ документацiТ
Замовниковi законодавчi i нормативнi акти або завдання Замовника будуть змiненi, то

приведення готовоТ проектноТ документацiТ до згаданих вище вимог проводиться Виконавцем за

додаткову плату з укладенням додатковоТ угоди до цього Щоговgру.
2. BapTicTb договору та порядок розрахункiв

2.1. Загальна BapTicTb Щоговору скJIадае - 14 8б0 грн. 00 коп. (Чотирнадцять тисяч BiciMcoT
шiстдесят грн. 00 коп.), у тому числi: /
- BapTicTb створення проектноiдокументацiТ- 10 000 грн.00 коп. (.Щесять тисяч грн.00 коп.),
без П[В;
- BapTicTb будiвельноi експертизи - 4 8б0 грн. 00 коп. (Чотири тисячi BiciMcoT шiстдесят грн.
00 коп.), з ПЩВ.
2.2.Заrальна BapTicTb Робiт за,Щоговором може бути змiнена за угодою cTopiH.
2,3 Форма розрахункових документiв - платiжне дорученлiя.
2.4. Розрахунки за виконанi роботи здiйснюються у порядку, встановленому Бюджетним
кодексом УкраiЪи за фактом виконаних робiт згiдно рахунку та Акту приймання-передачi
виконаних робiт, пiсля пiдписання,,Сторонами Акту приймання-передачi виконаних робiт з

вiдстроченням платежу до 30 банкiвських днiв. У разi затримки бюджетного фiнансування
розрахунки за виконанi роботи здiйснюються протягом l0 банкiвських днiв з дати отримання
Замовником коштiв для оплати виконаних робiт на свiй реестрацiйний рахунок.

З.Умови i термiни виконання робiт
3.1. Виконавець несе повну вiдповiдальнiсть за повноту та належну якiсть виконаних робiт,
створення проектноТ документацiТ та супроводжуе проходження if будiвельноТ експертизи до
моменту отримання позитивного висновку, оформленого вiдповiдно до чинного законодавства.
З.2, Виконавець самостiйно органiзовуе та виконуе робоry зi створення проектноТ документацii
згiдно цього,Щоговору, f

З.З, Якщо пiд час виконання робiт, а також проведення iT булiвельноТ експертизи Виконавець

допустив помилки, що призвело до необхiдностi внесення зм.iн в проектну документацiю, то на
вимогу Замовника Виконавець зобов'язаний безкоштовно виправити Bci виявленi недолiки у
встановлений за згодою cTopiH TepMiH.
З.4. Строк виконання Робiт - 35 календарних днiв з моменту пiдписання,Щоговору.



З.5. ,Щатою викоIйння Робiт вважаеться дата пiдписання Сторонами акту здачi-приймання

результатiв Роботи з урахуванням вимог роздiлу 5 ,Щогрвору.
З,6. Право власностi на результати Роботи i ризики переходять вiд Вuконавця до 3амовнuка з

моменту передачi результатiв робiт.
З.7. Протягом 3-х днiв пiсля закiнчення Робiт Вuконавець передае Замовнuковi TaKi документи:

- акт здачi-приймання результатiв Роботи, пiдписаний Вuконавцем (у двох примiрниках);
- вказану в завданнi на проектування проектну документацiю <Капiтальний ремонт

спортивноТ зали в загальноосвiтньоi школи I-III ступеня ЛЪ 1 в м. Охтирка, CyMcbKoi
областi. Кориryвання > у 4-х примiрниках та 1 примiрник на електронному HocieBi.

4. Порядок здачi i приймання результатiв Робiт
4.1. Перелiк документiв, що пiдлягае оформленню i передачi Ваконавцеlи Зшlловнuковi,
вказаний ь л. З.7.цього ,Щоговору.
4.2. Пiсля завершення Робiт Вuконавець надае Замовнuковi разом iз документами, зазначеними

у п.З.7. цього Щоговору (в 4-х примiрниках у паперовому виглядi i один примiрник на

електронному HocieBi) Акт здачi-приймання результатiв Робiт в двох примiрниках.
4,З. Замовriик протягом 3-х днiв з днJI отримання документiв, вказаних в п.3.7. цього ,Щоговору,
зобов'язаний прийняти резулf,тати Робiт, пiсля чого направити Виконавцеьi пidпuсаний Акт або

письмову мотивовану вiдмову вiд приймання результатiв Робiт.
4.4. У разi, якщо Заltловнак у 3 денний строк не надасть aHi пiдписаного Акту здачi-приймання
виконаних Робiт aHi письмовоТ мотивованоТ вiдмови вiд приймання результатiв Робiт, Роботи
вважаютьс я прийнятими 3 ам о в н uко м б ез зауважень.
4.5. У разi мотивованоТ вiдмови Зшlловнuка, Сторонами протягом 3-х днiв з моменту отримання
Вuконавцелtl письмовоТ вiдмови складаеться двостороннiй акт з перелiком необхiдних робiт i
TepMiHiB ix виконання. Пiсля виконання цих робiт Вuконавцел+t, Замовнuк зобов'язаний прийняти

результати Робiт в порядку, вказаному у пп. 4.4. - 4.5. цього ,Щоговору, пiсля чого Замовник
зобов'язаний у 3 денний строк пiдписати Акт здачi-приймання результатiв робiт i передати його
Вuконавцем, у разi не пiдписання цього Акту лiють положення п.4.6 цього,Щоговору.
4.6, Зобов'язання Замовнллка за Щоговором вважаються виконаними з моменту отримання
Вuконавцем оплати у розмiрi загальноi BapTocTi договору, вказаноТ в п.2.1. цього !оговору.
Зобов'язання Виконавця за цим Щоговором вважаються виконаними з моменту передачi

результатiв Робiт Замовниковi в порядку передбаченому роздiлом 4 цього,Щоговору.
5. ВiдповИальнiЬть CTopiH.

5.1. Якщо Виконавець вчасно не розпочав виконання робiт, або виконуе ix настiльки повiльно,
що закiнчення ix у строк, визначений ,Щоговором стае неможливим, Замовник мае право
вiдмовитись вiд Щоговору.
5.2. Сторона, винна в невиконаннi або неналежному виконаннi зобов'язань за даним,Щоговором,
зобов'язана в повному об'емi вiдшкодувати iн!пiй cTopoHi заподiянi збитки.
5.З. У разi прострочення оплати платежу у вiдповiдностi з п.2.4. Щоговору 3а.п,ообник сплачуе
Ваконавцесi пеню у розмiрi 0,2Yо вiд суми простроченого платежу за кожен день прострочення,
але не бiльше 5Оlо загальноТ BapTocTi !оговору.
5.4. У разi прострочення передачi результатiв Робiт Замовниковi, Вuконавець сплачуе
3aMoBHuKoci пеню у розмiрi 0,2Yо ъiд суми BapTocTi Робiт, виконаних з простроченням, за кожен

день прострочення, але не бiльше 5Оlо загальноТ BapTocTi Щоговору.
б. 0бставинифорс-мажору

6.1. Сторона звiльrrяеться вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання
обов'язкiв за ,Щоговором, якщо це являеться наслiдком дii обставин непереборноi сили (форс-
мажору), наприклад: стихiйнi лиха, вiйськовi дiТ, страйки, MacoBi безлади i хвилювання, дiТ
органiв державноТ влади, що роблять неможливим виконання Щоговору, будьlяких iнших
обставин поза розумним контролем CTopiH, перешкоджають виконанню ,Щоговору.
6.2, Належним пiдтвердженням настання форс-мажорних обставин i ik TepMiHy дiТ е Акт
Торговельно-промисловоТ палати УкраiЪи.
6.З. У випадку, якщо обставини форс-мажору дiють fiротягом бiльш 3-х мiсяцiв, Сторони
проведуть переговори по питаннях подальшого виконання або розiрвання цього договору i
проведення взаеморозрахункiв.



- 7. Порядок розгляду суперечок.
'7.|. Спори i розбiжностi, якi мож},ть виникнути з цього ,Щоговору, по можливостi
вирiшуватимуться шляхом переговорiв.
7.2. Якпtо спори i розбiжностi не можуть бути вирiшенi шляхом переговорiв, вони пiдлягають

розгляду господарським судом, вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.
8. Щiя Щоговору

8.1. ,Щоговiр набувае чинностi з моменту пiдписання договору обома Сторонами i дiе до
3l.|2.202l року, але у будь-якому випадку до повного виконаннrI Сторонами обов'язкiв за цим
,Щоговором.
8.2. Закiнчення строку цього !оговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за його
порушення, яке мало мiсце пiд час дii цього Щоговору.
8.З. Змiни у цей Договiр можуть бути BHeceHi тiльки за домовленiстю CTopiH, яка оформлюеться

додатковою угодою до цього ,Щоговору.
8.4. Щей Щоговiр може бути розiрваний тiльки за домовленiстю CTopiH, яка оформлюеться

додатковою угодою до цього ,Щоговору, або за рiшенням суду.
8.5. При невиконаннi таlабо неналежному виконаннi Виконавцем взятих на себе зобов'язань за

,Щоговоромо Замовник мае праЁо розiрвати Щоговiр в односторонньому порядку. У цьому випадку

,Щоговiр вважаеться розiрваним через 10 (Щесять) календарних днiв з дня отримання Виконавцем
письмового повiдомлення Замовника про односторонню вiдмову вiд цього ,Щоговору.

9. Iншi умови
9.1. Yci правовiдносини, що виникають з цього ,Щоговору або пов'язанi iз ним, у тому числi
пов'язанi iз дiйснiстю, укладенням, виконанням, змiною та припиненням цього ,Щоговору,
тлумаченням його умов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення ,Щоговору,

регулюються цим ,Щоговором та вiдповiдними нормами чинного законодавства УкраiЪи, а також
звичаями дiлового обороту, якi застосов}rються до таких правовiдносин на пiдставi принципiв
добросовiсностi, розумностi та справедливостi.

9.2. Сторони несуть повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних ними у цьому !оговорi
реквiзитiв та зобов'яз},ються своечасно у письмовiй формi повiдомляти iншу Сторону про i1
змirry, а у разi неповiдомлення несуть ризик настання пов'язауих iз ним несприятливих наслiдкiв.
9.З. Вiдступлення права вимоги та (або) переведення борry за цим ,Щоговором однiею iз CTopiH

до TpeTix осiб допускаеться виключно за умови tlисьмового погодження цього iз iншою
Стороною. /
9.4. ,Щодатковi угоди та додатки до цього Щоговору е його невiд'смною частиною i мають
юридичну силу у разi, якщо вони викладенi у письмовiй формi та пiдписанi Сторонами.
9.5. Bci виправлення за текстом цього !оговору мають юридичну силу та можуть враховуватися
виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датованi та засвiдченi пiдписами
CTopiH.

10. Юридичнi адреси, банкiвськi реквiзити i пiдписи CTopiH

Замовник

Охтирська загальноосвiтня школа I-III
ступенiв N} 1 ОхтирськоТ MicbKoT ради

42'700, Сумська обл., м.Охтирка,
вул. Перемоrи,2.
Код еДРПОУ 229'77|0З
IBAN UA 9482017 20з 4424 1 008 l 020зз 8 l2

служба УкраiЪи, м.КиiЪ.

вrrконавец

Фiзична особа-пiдпри€мець
Басанець Володимир Миколайович

40000, м. Суми, вул. Гагарiна,20\1.
IBAN U л65зз,7 5 46000002600з 05 5027950
в ПАТ кПриватбанк> м. Сlми
сдрпоу/дФо 31з2з158з5
Сдиний 1чат9*:3 група 

х
тел. 066-771-99-90
ел. адреса bass 85@лkrлеt I

( r.О.*rпьженко


