
договIр ль l
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.ЩОчiрне пiдприемство кМiжрайонне бюро технiчноi iнвентаризацii> Комун€lльного
ПiДПРиемства Охтирськоi MicbKoi ради ((Бюро технiчноТ iнвентаризацii та apxiTeKTypHo-
планувtlльних робiт> в особi в о директора Марченка А.О., що дiе на пiдставi Статугу,
надалi iменуеться Виконавець, з однiет сторони та Охтирська загаJIьноосвiтня школа I-пI

з другоi сторони, уклали цей Щоговiр про наведене нижче :

1.прЕдмЕт договору
1.1 Назва послуг: 7t240000-2 ApxiTeKrypHi, iнженернi та планувальнi послуги

ПООлУги (Послуги щодо внесення до електронного кабiнету користувача СЩЕССБ
ВiДОМОСтей про технiчну iнвентаризацiю об'екта нерухомого майна, що знаходиться за
адресою: Сумська обл., м.Охтирка вул..Перемоги буд.2.)

|.2. В поря!ку та на умовт, визначених цим ,Щоговором , Виконавець бере на себе
ЗОбов'язання по виготовленню технiчного паспорту на об'ект нерухомого майна.
Замовник зобов'язуеться прийняти виконану роботу та своечасно i в повному обсязi
сплатити Виконавцю BapTicTb виконаних робiт.

2. прАвА тА оБов,язки сторш
2.1. Замовник зобов'язаний :

- В РаЗi ПроВеденшI технiчноi iнвентаризацii ( обстеження) об'екта, створити
виконавцю необхiднi умови для виконанш{ вказаних робiт, в тому числi надати вiльний та
доступний прохiд до Bcix будiвель, сгtоруд, примiщень, якi пiдлягають обмiру або
обстеженню, забезпечити необхiдне освiтлення затемнених цримiщень ( пiдвали, горища,
тощо), а також необхiднi мiри технiки безпеки при виконаннi робiт в примiщеннях
виробничого характеру.

- прийняти виконану роботу в строк не пiзнiше 5 днiв пiсля закiнчення виконання
робiт i здiйснити розрахунок за Hei. Ч

2.2. Задовник мае право:
- вимагати вiд Виконавця закiнчення робiт в"обlмовлений Щоговором строк та

забезпечення якостi виконаних робiт.
2.3. Виконавець зобов'язаний:
- виконати та передати Заlловнику роботу в обумовлений .щоговором строк iз

дотриманням н;tлежноТ якостi виконаних робiт.
2.4. Виконавець мае право :

- вимагати вiд Зшцовника прийняття робiт виконаних згiдно умов цього ,Щоговору та
вiдшкодування BbpTocTi виконаних робiт.

3.BAPTICTЬ роБIт I порядок оплАти
3.1. Загальна BapTicTb робiт обчислюеться Виконавцем на пiдставi тарифiв на

проведення таких робiт, затверджоних Наказом Jt 21-К вiд зт.t2.2020 року пiсля
визначення фактичrто виконаних обсягiв робiт i визначаеться по закiнченню робiт згiдно
пiдписаного Акта надання послуг. BapTicTb робiт за даним !оговором складае 2596,65
грн. ( Щвi тисячi п'ятсот дев'яносто шiсть гривень 65 копiйок.) в т.ч. без П,ЩВ.

3.2 . Взаеморозрахунки проводяться на протязi 5 банкiвських днiв пiсля закiнчення
виконаних робiт та угощ{ення iх обсягiв та BapTocTi.

3.З.ОrrЛаТа За виконанi роботи здiйснюетъся за випиQаними рахуЕками та актаNlи
виконаних
РОбiТ, Що е невiд'смними додатками до цього договору, mJuIxoM перерахуванIlя грошових
коштiв За:rловника на поточний рахунок Виконавця.

4.ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ВИКОНАНI-Ш РОБIТ
4.1. Виконавець виконуе роботи на протязi 30 днiв, з моменту пiдписання цього

,Щоговору.



4,2, Замовник отримуе матерiали згiдно зап{овлення в день сплати кiнцевоi сумиBapTocTi

фактично виконаних робiт.
4.3. Пiсля завершення робiт Сторони пiдписують Акт про виконанi роботи.

_ .4,4, У випадку виявлеIIня самовiльно збудойих, реконструйованих, шерепланованихбудiвель, споруд, вiдкладення iнвентаризацii об'еоту з вини Замовника та в iншихнепередбачених обставинах, TepMiH робiт ,rодо"фr"., на строк необхiдний дJUIзакiнчення робiт згiдно 1мов,ЩогоЪору.
5. ВIДПОВIДАЛЪНIСТЪ CTOPIH I ВИРIШЕНIUI СПОРIВ5,1, У випадку порушешя своiх зобов'язань за цим .щоговором Сторони несутьвiдповiдальнiсть, визначену цим ,,щоговором та чинним в Украiъi законодавством.порушенням зобов'язань е його невико"*rr" або неналежне виконання, тобто виконання зпорушенЕям умов, визЕачеЕих змiстом зобов'язань., 5,2, У випадку порушення Замовником пiдпункту п.2.1. цього !оговору, що призвелодо перенесення дати обстеження (. iнвентаризацii) об'скту, Задловнйк вiдшкодовуеВиконавцю фактичнi витрати пов'язанi . 

""*одо* 
на мiсце об.r.*.,,о ( iнвентаризацii)Об'скту. &

* 5.з. У разi несвоечасноi оплати Заrrловником посJryг
виконавцю пеню в розмiрi подвiйноi облiковоi ставки
платежу за кожен день прострочеЕня.

зАмовник

Виконавця, Замовник сплачу€
НБУ вiд с}ми простроченого

5,4,сплата Сторонами штрафних санкцiй за цим.щоговором або за законом не звiльнясСторони вiд обов'язку виконання договiрних зобов'"Ь".
5,5,Yci спори' щО пов'язанi iЗ цим ,ЩогОвором, йогО укладаIIняМ абО TaKi, що

:_T_"i*'* В ПРОЦеСi ВИКОЕаННЯ УМОВ ТIЬОго .Щоговору, вирiшуються шляхом переговорiвмlж IIредСтавникамИ CTopiH. ЯощО спiр немОжrrи*о вирiцити шJUIхом переговорiв, BiHвирiшуеться в судовому порядку за встановленому 
"й;;ffi;;йl"Ёо.уднiстю такогоспору у порядку, визначеному чинЕим в УкраiЪi законодавством.

6. IHшI умови
6,1,Щей Щоговiр складений в 2-х примiрниках на украiнськiй MoBi ( по одному длякожноf Сторони), кожен з яких мае однакову юридиIшу силу.
6,2, Змiни в цеЙ Щоговiр можуть бути-внес"й.u взаемною згодою CTopiH, щооформляеться додатковою угодою до ц"о.о До.о"ору.--
6,3, обов'язковою умовою розiрвання цього Щоговору за взаемною згодою CTopiH епроведення повних взаеморозрахункiв за цим Щоговором, про що складаеться вiдповiднийдокумент.
6,4, ЖОДНа З CToPiH Не Мае ПРаВа пер_едати своi права та обов,язки по цьому.щоговорутретiй cTopoHi без письмовоi згодЙ iншоi Сторони.
6,5, ЩеЙ .ЩОГОВiР НабИРае ЧИнНостi з дня його пiдписtlння i дiе до його повноговиконаншI до31 грудня 2022р.
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