
ДОГОВIР NЬ
Поточний ремонт в примiщеннi будiвлi Охтирська ЗОШ I-ПI сryпенiв ЛЬ 1

;; ',.' 1

замовник i

0И/'о

Охтирськоi MicbKoi ради CyMebKoi обл.
м. Охтирка nJE, о8 _ 202|р.

ОХТИРСЬКа ЗОШ I-III ступенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi об.шастi, ri1o
iМенУеться в подilJIьшому Замовник, в особi директора Шульженко Iлrесси Анатолtiiвllи, яка
ДiС На шiДставi статуту, з одного боку та ПП Фiрма <<CIM>>, rцо iменусться в IIодальiпом)/
ПiДРЯДНик, в особi керiвника Портпоi Марипи Миколаiвни, яка дiе на пiдотавi свiдоцтва
l1po державну реестрацiю з iншого боку, уклали цей договiр на пот,очпий ремонт в
ПРИМiЩеннi бУдiвлi Охтирська ЗОШ I-III ступенiв ЛЬ 1 ОхтирськоТ Micblcoi ради СумськоТ
обл.

I]iдрядник.
кЗамовник> - Охтирська ЗОШ I-III ступенiв ЛЬ 1 ОМР СумськоI обл.
кПiдрядник> - ПП Фiрма (CIM) s
<<.Щоговiр> - докуменТ, пiдписаНий стороН€l^4и, вкJIЮчаючи додатки i доповнення ло нього."IЦсл
мiсrить'узгодженi зобов'язання i умови обох cTopiH.

2.прЕдмЕт договору
2.1. Пiдрядник, в межах логовiрноТ цiни, виконус Bci передбаченi кошторисною ltoкументацilrlо
ПОСЛУГи по поточному ремонту в примiщеннi булiвлi Охтирська ЗОШ I-III ступенiв J\гч l
ОХТИРСькоi MicbKoi ради CyMcbKoi обл. ,здае в обумовленi строки об'ект Замовнику, усуЁае
недоробкИ i дефектИ, що винИкли пО його проВинi, виявленi в ходi прийманЕя пос.тtуг i il
гарантiйний TepMiH експлуатацii об' екту.
2.2.код дк 021 :2015 Ц543оаро .а Йt

3.ЦIНА ПРЕДМЕТУ ДГОВОРУ Ё

3.1.ВСЬГО ДОгОвiрна цiна складае275l3r28 грн.. (двадцять ciM тисяч п'ятсот трлIнадцять ':'lr

гривень 28 коп.) .

3.2.Щоговiрна цiна е твердою. /
3.3.Перегляд твердоТ цiни обГрунтовуеться розрахуЕкалли i оформляеться сторонами шляхоNt'
складанЕя додаткових угод, що е не вiд'емноtо частиною Договору.
3.4.РозрахуIrок договiрноi цiни додасться як додаток до договору.

4.прАвА тА оБов,язки cToPIH
4. 1. Замовник зобов'язуетъся:
4.1.1. СвоечаснО проводитИ оплату в строки тарозмiрах, визначених цим [оговором,
4.1.2. Пiдписати Еаданий Пiдрядником акт приймання-передачi виконаних послуЪ або
}Iадавати ý.{отивовану вiдмову вiд пiдгrисання протягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменту його
отриI\dання
4.2. ЗамовЕик мае право:
4.2.L. ЗдiйСнюватИ в будь-якИй час, Ее втручаЮчись У господарСьку дiяльНiсть Пiдрядника,
технiчний нiгляд i коllтроль за ходом, 

"niara, 
вартiстю та обсягами виконання послуг.

4,2.2. Вимагати безоПлатногО виправлеНIIя недолiКiв, щО виниклИ впаслiдок допущених
ПiДРЯДШИКОМ порушень. У,unory разi збитrси, завданi Замовнику, вiдшкодовуються
ПiДРЯдником, у тому числi за рахунок вiдповiдного з\,Iеншення договiрноТ цiни.
4.2,З, ВiдМовитися вiд цього !оговору та вимагати вiдшколуваIIня збиткiв, якщо Пiлрядник
СВОеЧаОЙо Ее почав послуги або виконуе ix rrастiльки повi.lБно, що закiнчення Тх у строк,
визначений договором пiдряду (долатrсовоrо угодото), стае неможливим. I

4.2,4. ВiДМОвитися вiд даного,Щоговору та вимагати вiдшкодуванIIя збиткiв, якщо вiдступи 1,
наданнi ,Щоговору пiдряду або iцтцi недо;riки у наданнi послуг е iстотнlлми.га
таким
Замо

ycyHeHi, або не були ycylleHi Пiдрядником у встанов.пений



4.2.5, Замовник також мЪе iншi права, передбаченi.rинним законодаВствоМ УкраiЪи.

4.3. Пiдрядник зобов'язуеться:
4,з.|. Забезпечити своечасне, високоякiсне та безпечrrе виконання IIослуг.

4.З.2. Надати своечасно Замовнику акти приймання-передачi виконаних послуГ та рахунки-

фактури, що пiдлягають оплатi.
4.з.з. Нести повну матерiалылу вiдповiдальrriсть у вIIпадку втрати або пошrкодженнЯ майна

Замовника, яка е прямим результатом дiй Пiдрядника або його робiтникiв при проведеннi

послуг.
4.з.4. Забезпечити за власЕий рахунок та власними силами органiзацiю безпечного виконання

послуг та додержання i виконання робiтIrиками Пiдрядника Bcix чиЕних норм, правил та вимог

з охорони працi, пожехtноi безпеки та промисловоI caнiTapii.

4.з.5. Вiдшкодуuur" Замовнику завданi неналежним виконанЕям умов договору збитки.

4.з.6, Своечасно повiдомляти Замовника про виконання поспуг та попередити про

неможливiсть вчасного виконання послуг.
4.з.'7. Виконувати наJIежним чIшом iншi зобов'язання, передбаченi цим .Щоговором та чинним

законодавством Украiни. ý
4.4. Пiдрядник мае право:
4.4,|.Iнlцiювати внесеЕня змiн до даного Щоговору, вимагати його розiрвання та

вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень Замовником умов цього,Щоговору.

4.4,2.Одержати оплату за виконанi послуги у розмiрах i у строки) передбаченi даним

договором
4.4.з. Пiдродпrп також мае iншi права, передбаченi чинним законодавством Украiни

S.TEPMIH ВИКОНАННЯ ПОСЛУГ
5.1.Термiни виконання послуг на об'ектi:
;.2. Й;;-lJ^'tе^S* 0i 2021року. Закiнченн я: Qf О/ 2021року,

5.3. При u"""nrr"""i обставин, що не зшIежатЬ вiд Пiдрядника i перешкоджають виконанню

послуг у встановленнi термiни, BiH може поставIIти перед Замовником питання про ix
о"р.iпод. РiшеннЯ про перегЛяд TepMiHiB оформлЮеться додатf<овою двосторонньою угодою з

обгрунтуванням обставин.
5.4. ббставинами, що перешкод}кають виконаЕню послуг у встановленi теРМiнИ, ЯКi Не

за"пе}кать вiд Пiдрядника, i дають йому право на перегляд цих TepMiHiB, с обставини:

- непереборноi сили;
: За якi вiдповiдае Замовник (вiдсlтнiсть коштiв на фiнансування, появу додаткових послуг);

5.5. При виникненнi обставин непереборноТ сили, iнших непередбачених обставин, якi

церешкоджають виконанню послуг, Пiдрядник повинен прийняти Bci необхiднi заходи по ix
усуненню i, як тiлlки вони зникнуть, приступити до виконання своiх зобов'язань,
повiдомивrтти про це Замовника.

б. розрАхунки I плАтЕжI
6.1. Кiнцевi розрахунки за виконанi послуги з Пiдрядником здiйснюються протяГом 10

робочих днiв пiсля пiдписання акту виконаних послуг.

, 7.змIнА оБ€мIв послуг в ходI Ix виконАння
7.1. Замовник мае право вносити в ходi виконання послуг змiни i доповнення в об'еми послуг.

пiдрядник зобов'язаний враховувати цi змiни, якщо вони офiцiйно переданi не менше чим за

10 днiв до виконання вiдповiдних послуг, за винятком тих випадкiв, коли BiH професiйно не в

змозi виконати додатковi послуги.
7.2. Рiшення Замовника про змiну i доповнення послуг ухвz}люються Пiдрядником до

виконаЕня, якщо це потрiбно, при переглядi TepMiHiB виконання послуг i договiрноi цiни до
початку виконання додаткових послуг, сторони складають протокол про iх виконання, де

визначають термiни пiдписання угоди i право Пiдрядника на змiну TepMiHiB викоr{ання послуг

о змiни, що вносяться Замовником, не обумовпюють перегляд TepMiHiB або

Пiдрядником для виконання на пiдставi письмовоТ вказiвки



7.4, Виконання додаткових послуг за iнiцiативою Пiдрядника можливо тiльки за умови
письмовоГо дозволУ Замовrrика. Якщо Пiдрядник порушив вимогу, складасться акт, i послуг,
виконанi з порушеНням, гIриводяться ним у вiдповiдностi з проектом за свiй рахунок i в
обумовленi термiни.
7.5. Виконанi за iнiцiативою Пiдрядника додатковi послуг можуть бути визнанi i сплаченi
замовником, якщо вони необхiднi i узгодхсенi письмово iз Замовником.

8.БУДIВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК
8.1. Замовник передае Пiдрядниковi на перiод виконання послуг на об'сктi i до закiнчення
тuайданчиК разоМ iз BciMa необхiдними для користування ним документами. Передача
здiйснюеться в триденний TepMiH гtiсля пiдписання цього договору.
ПiслЯ закiнченнЯ послуГ на об'ектi Пiдрядник протягом 5 днiв "iд 

*ом""ту здачi об'екту в
експлуатацiю звiльняс майданчик вiд технiки, невикористаних матерiалiв, смiття, зносить
тимчасовi споруди,

9.МАТЕРIАЛЬНО_ТЕХНIЧНВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
9.1. Замовлепня, постачаЕня, приймання, розваЕта)кення, скJIадування i подача на майданчик
матерiалiв, конструкцiй, виробiв здiйснюеться силами pecypciB Пiдрядника, на йому JIе}кить
ризик пошкодженнядо моменту здачi об'екту.

10.ЁI4KOHAHшI послуг
10.1. ПiдрЯдник викОнус послУг вiдповiДIIо дО кошторисноi документацii, норм i прави.ll,
графiкiв виконання послуг.
l'0.2. ЗамоВник здiйсНюс контрОль за вiдповiднiстю якостi, об'сму i цiни виконан!tя цих
послуг.
при виявленi вiдхилень Замовник видае Пiдрядниковi розпорядження про ik усунення, а при
серйозних порущеннях ухваJIюе рiшення про припинення послуг.
10.3. Пiдрядник за 10 днiв iнформуе ЗамовникJпро можливе уrlовiльнення або припинення
виконаннЯ послуг з незалежних вiд нього причин. Замовник зобов'язаний прийняти необхiдrri
заходи по ix усуненню.
10.4.Пiдрядник забезпечу€ Замовниковi можливiсть вiльного доступу в робочий час Еа об'ект i
здiйснення контролю за ходом виконання посJIуг.

Е

1 1.контРоль зА якIстю послуг, мАтЕрIАлIв,устдткув.дння.
11.1.пiдрядник може здiйснювати перiодичнi перевiрки i виrrробування якостi послуг,
матерiалiв про що iнформуе Замовника за 3 днi ло ik проведення.
1 1.2. Замовник мае право вимагати проведеЕня додаткових випробувань, i перевiрок
матерiалiв i прихованих послуг.

_1].3. 
Виявленi в процесi перевiрок i випробувань неякiснi послуг, пiдлягають виправленцю,

КомпенсаЦiя витраТ здiйснюеться зарахунок Пiдрядника, зокрема шляхом уrриriпп"
Замовником вiдповiдЕFх 0ум при розрахунках за виконаЕi послуги.

" 12.3дАчА I приЙмАння послуг.
12.1.Здача прийманНя послуГ пiсля закiнчення об'екту здiйснюеться вiдповiдно до порядку)
що дiе, i оформлясться актом приймання виконЕшИх посJц/г. Перелiк документiВ, Що
оформляЮться прИ здачi-прийманнi об'екту, вiдповiдас передбачеrr", 

""""rм нормам i
правилам.
t22,при виявленнi в процесi здачi - приймання послуг недоробок, акт приймання виконаних
послуг пе пiдписуеться до ix усунення. Роботи над недоробками до ix уryнення не
оплачуються Замовником.
l2.3.Якщо при здачi - прийманнi послуг будуть виявленнi icToTHi недоробки, що виниклII по
винi Пiдрядника, Замовник не пiдписуе акт приймання виконаних послуг i затримуе опла;у
послуг. 

I

13.грАнтIЙнr тврмIни ЕксплуАтАцIi оБ€кту.
1з.1 можливiсть безгrерервноi i нормЕrльноi експлуатацii об'екту протягоNI
l2 исання акту прийtr.tання виконаних шослуг. На недоробки, виявленнi

дефектниЙ акт за пiдписом обох cTopiH. У aKTi приводиться пере.ltiкв

уненшя. Якщо Пiдрялник вiдмовився вiд складання акту, BiH



оформляеться iз залученцям фахiвцiв ДрхбулконтроJIя. Пiдрядник вiдповiдае за недоробки, що

виникли в результатi його дiяльностi"
1 3 .2.Недоробки, обумовленнi дiяльнiстю Пiдрядника, усуваються за свiй рахунок i

припинеЕня послуг або розiрвання ,Щоговору,

виконання такого рiшення.

передбаченi дефектним актом термши,

14.мдтЕрIдльнд вIдповIддльшсть I звIльнЕння вIд HEi,"

14.1. Пiдрядник несе матерiальну Пд"оuiд-ьнiсть за якiсть виконаних послуг, наслiдси Тх

пошкодження або rrr"щa"r". Пiсля пiдписання акту приймання виконаних послуг

вiДповiДальнiстьзайогозбереженняприймаенасебеЗамовник.
14.2"Якщо Пiдрядник при викоЕаннi пЬслуг виявJUIе прорахунки i упущення у вказiвках

Замовника, що може Еегативно вплиЕути на хiд , яlсiсiь i термiни надання послуг на об'ектi,

BiH iнформуе про це Замовн"кu. якщо пiсля цього Замовник у письмовiй формi дае вказiвку

продов}Iмт" ""пойня 
послуг, пiдрядник не несе вiдповiдальностi за можливi наслiдки того,

про що BiH попереджаВ . 
rедолiкiв, якi BiH

Якщо Пiдрядник не попередив Замовника про наявнiстъ прора>(ункшr I

повинен був виявити через с"от пробесiьi Ьбов,язки, Biu неiе вiлповiлальнiсть за iх наслiдки,

, 14.З.При затримцi-з вини ПiдрядникЪ TepMiHiB виконання послуг i здачi об'екту в експлуатацiю

замовнику, BiH оплачуе Замовн"*ьi n.rro у розмiрi подвiйноi облiковот ставки НБу за кожен

день прострочення вiд суми договору,
14.4.При затримцi з вини ЗамовникЪ TepMiHiB оплати, передбачених роздiлом 5 цього

договору, Замовник оплачуе Пiдрядниковi пеню у розмiii подвiйноi облiковоi ставки FIБу вiд

несвоечасно перерахованоi суми за кожен день простроч_еЕня,

14.5.Виплатu rrЁ"i, не звiльняе сторони вiд виконання зобов'язань за договором,

t4.6.сторони з"iпiняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконаЕня зобов'язань

за даною угодою, якщо це невиконання з'явилося наслiдком обставин непереборпо{ сиJIи,

виниклi пiоля пiдписання договору, якi сто_рони IIе могли Hi передбачити, Hi запобiгти

розумними.u*одur". ,Що обстав"*п *arraрaбЪрноi сили вiдносяться подii, на якi сторони не

можуть .роО"r"Ъrп"" i .u виконання яких не несуть вiдповiдалъностi - землетруси, повенi,

поrкежi, страйки, урядовi ухваJIи i рiшення державних органiв, вiйськовоi дii, що

перешкоджають виконанню даного Щоговору, q

настання боj.-ruu,орних обставин пiдтверджуються Торгiвельно-промисловою палатою

Украiни або iншим компетентним оргаЕом,

|4.,l. Спори, пов'язанi з виконанн"м, змiною, розiрвантfiм Щоговору i не вiдрегульованi

""р..ойЬ"nni* 
сторонами, вирiшуються в Господарському судi.

15.ПРипинЕнняПосЛУгIРоЗIРВАнНяДогоВоРУ.
15.1. Замовник може припинити послуги за обставинами

- вiдсутнiсть коштiв дпя фiнансування об'екту;
_ виявлення недоцiльностi iH"ecTy"a""" .u.обi* в об'ект , зокрема за ОбСТаВИНаМИ НеПеРебОРНОi

сили, банкрутство Пiдрядника;

- неодноразове порушення Пiдрядником чинних норм i правил, вимог кошторисно1

документац11.
.|5.2. Сторона, що }хваJIипа рiшення про

повiдомляе про це не менше нiж за 10 днiв до

1б.тЕрмIни дi договору.
TepMiH дii,Щоговору з моменту пiдписання,Щоговору до 31 ,12,21р,

17.IHшI умови
|7,1.Щанийдоговiр укладено У двох оригiнальних примiрниках, по одному для кожноi iз cToptH

|7.2.У випаlrках, не ,rередбu,п.""" Щаним Щоговором, сторони керуються чиннйм цивiльним

намiри з ,rитанu, що так чи iнакше стосуються,Щаного.Щоговору,



17.4.Yci виправленЕя за текстом ,Щаного ,Щоговору маютъ юридичну силу лише при взасмному
ix посвiдченнi представIIиками cTopiH у кожному окремому випадку.

17. рЕквIзити CTOPIH

Пiдрядник:
ПП Фiрма (CIM)
Едрпоу з|877041'
Iпн 31817041
Pip UА45З 80805 0000000002600 867 t25
МФО 380805 в СОЩ АПБ Райффайзен Банк
АвАль
42700, Сумська обл., м.Охтирка, пров.
Харкiвськиiт , l}a
Платник единого податку за ставкою 5%о

Свiдоцтво платника единого податsу Серiя
А Jф796364

Портна М.М.

Замовник:
Охтирська ЗОШ I-III ступенiв ЛЬ 1.QП4Р
CyMciKoi обл. ЕДРПОУ ,l;.!7//a3

pip
мФо

'r&

Шульженко I.A.
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аiч,lrЦ


