
ДОГОВІР № 78 
підряду 

м. Прилуки « 20 " квітня_2017 р. 

Сторони: 

Замовник Комунальне підприємство "Послуга" Прилуцької міської ради, в особі директора Ніязова Р.Ю., 
діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
Підрядник , Комунальне підприємство „Прилукитепловодопостачання" Прилуцької міської ради, в особі 
директора Гавриша А.А., діючого на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет договору. 

1.1. За дорученням Замовника, Підрядник зобов'язується на власний ризик виконати певну роботу за 
умов цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити її. 

2. Відомості про роботу, що виконується Підрядником. 
2.1 Підрядник зобов'язується виконати ремонт дощової каналізаційної мережі по вул. Ю.Коптєва в м. 
Прилуки за завданням Замо'вника. 

3. Вимоги Замовника до предмету підряду. 
3.1. Предметом підряду (результатом виконаних робіт за Даним Договором) є ремонт дощової 

каналізаційної мережі по вул. Ю.Коптєва в м. Прилуки, якісно та в строк встановлений даним 
договором . 

4. Інструмент, матеріали та умови виконання робіт. 
4.1. Роботи виконуються із матеріалів Підрядника. 
4.2. Замовник зобов'язується забезпечити Підряднику необхідні умови для виконання робіт, а саме: 

вільний доступ до території де виконуються роботи. 

5. Термін виконання робіт та гарантійні строки. 

5.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт протягом 10 (календарних днів) з моменту 
перерахування авансу. 

5.2. Підрядник зобов'язується виконувати роботу протягом 60 календарних днів з правом дострокового 
виконання. 

5.3. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про 
готовність предмету до здачі протягом 3 робочих днів . 

5.4. Гарантійний термін за Даним Договором складає 1 (один) рік з моменту передачі предмету підряду. 

6. Ціна та умови оплати роботи. 

6.1. Вартість та витрати по виконанню робіт становлять 148 509,17 грн. (сто сорок вісім тисяч п'ятсот 
дев'ять гривень 17 коп.) з ПДВ. 

6.2. Загальна вартість договору становить 148 509,17 грн. (сто сорок вісім тисяч п'ятсот дев'ять гривень 17 
коп.) з ПДВ. 

6.3. Вартість робіт за Даним Договором вказана з урахуванням всіх податків та зборів. 
6.4. Терміни оплати: 

6.4.1. Протягом 3 днів з моменту підписання цього Договору — аванс у розмірі 50 % від загальної 
суми договору. 

6.4.2. Протягом 10 банківських днів з моменту підписання акту здачі-приймання робіт — 
остаточний розрахунок. 

6.5. Вид розрахунків - безготівковий. 
6.6. Загальна вартість договору може коригуватися по факту виконання робіт. 

7. Контроль Замовника за перебігом виконання робіт. 

7.1. Підрядник зобов'язується за запитом Замовника інформувати про перебіг виконання робіт. 
7.2. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Підрядника для перевірки перебігу та якості 

робіт, що виконуються. 
8. Порядок здачі приймання робіт предмету 

8.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом протя 
повідомлення Замовника про готовність предмету підряду до приймання. 

8.2. Пункт здачі-приймання: територія де проводяться роботи. 


