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Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державне 

адміністрації на Ваш інформаційний запит від 11.09.2018 щодо питанн 

ремонту будівлі та прилеглої території закладу дошкільної освіти № 773 з 

адресою: вул. А. Вербицького, 17-6 Дарницького району міста Києв 

повідомляє.

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 202< 

роки в межах асигнувань, передбачених Дарницькій районній в місті Києв 

державній адміністрації по галузі «Освіта» на 2018 рік в частині капітальний 

видатків передбачено фінансування для закладу дошкільної освіти № 773 н; 

капітальний ремонт фасаду 5 089,1 тис. грн., капітальний ремонт електричний 

мереж/електрощитових 100,00 тис. грн. та бюджетом міста Києва ш 

загальному фонду на поточний ремонт групового приміщенню 

238,618 тис.грн.

Станом на 18.09.2018 виконано капітальний ремонт електричнш 

мереж/електрощитових. Продовжується поточний ремонт груповоп 

приміщення та капітальний ремонт фасаду.

Стосовно ремонту тіньових навісів у закладі дошкільної освіти № 773 

інформуємо, що у 2018 році не передбачено фінансування зазначених робіт.

Додаток копії договорів: на арк., в _ і _ _  прим.

Виконувач обов’язків начальника Н. Тоскучова

Степанюк 562 66 31

mailto:xxxxxxx@xxx.xxx


ДОГОВІР № JLQb

на «Капітальний ремонт електричних мереж/ електрощитових в дошкільному навчальному закладі 

(ясла-садок) санаторного типу № 773 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Вербицького 

Архітектора, 17Б (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 код 45310000-3 «Електромонтажні роботи»)»

м. Київ " ______ 2018 f

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, в особі начальниь 

Списовської Євгенії Іванівни, яка діє на підставі Положення, з однієї сторони (далі - Замовник), 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоавтоматика», що перебуває на спрощеній систег* 

оподаткування, в особі директора Бондаря Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з інше 

сторони (далі - Підрядник), разом -  Сторони, уклали цей договір (далі -  Договір) про наступне:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов’язується у 2018 році виконати комплекс робіт: капітальний ремонт електричний 

мереж/ електрощитових в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) санаторного типу № 77: 

Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Вербицького Архітектора, 17Б (ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013) (ДК 

021:2015 код 45310000-3 «Електромонтажні роботи»), а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити 

виконані роботи на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Найменування і кількість робіт зазначені у дефектному акті (Додаток 1), який є невід’ємною 

частиною даного Договору.

1.3. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає ДБН, 

технічним вимогам Замовника.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить: 98 2 8 3 ,0 0  гри. ( дев’яносто вісім тисяч двісті вісімдесят три гривні 

00 копійок), без ПДВ.

Спеціальний фонд ( бюджет розвитку) КПКВ 4111010 - 98 283,00 грн., без ПДВ.

Загальна вартість виконання робіт визначається згідно з Протоколом узгодження договірної ціни 

(Додаток 2), договірної ціни (Додаток 3), що складається на підставі зведеного кошторисного 

розрахунку та локального кошторису ( Додатки 4,5 ).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред’явлення Підрядником акту 

виконаних робіт ( форма КБ-2в), підтвердженого підписом, печаткою уповноважених осіб управління 
освіти.

1.2. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі за рахунок бюджетних коштів.

1.3. Фінансові зобов’язання Замовника за цим Договором виникають в межах відповідних бюджетних 
їсигнувань та плану фінансування ( Додаток № 6).

-.4. Замовник проводить розрахунки з Підрядником у відповідності до вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного 

:одексу України через управління Державного казначейства Дарницького району ГУ ДКСУ України у
і. Києві.

1.5. Підрядник зобов'язується щомісячно проводити звірку взаєморозрахунків за виконані роботи та 

•кладати акт звірки взаєморозрахунків з Замовником, відповідно до протоколу узгодження договірної 

йни (Додаток № 2), який є основою для проведення взаємних розрахунків та являється невід’ємною 
астиною даного договору.

.6.У випадку затримки оплати робіт Замовником, як бюджетною установою (через відсутність коштів 

а розрахунковому рахунку), Замовник зобов’язується провести оплату виконаних Підрядником робіт 
ротягом 3-ох банківських днів з дня надходження коштів на свій рахунок.



5. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Місце виконання робіт: приміщення дошкільного навчального закладу (яела-сзс 

№ 773 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Вербицького Архітектора, 17Б.

5.2. Термін виконання робіт: травень 2018 року, згідно з графіком виконання робіт ? 

невід’ємною частиною договору підряду.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1 .Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи.

6.1.2. Приймати роботи згідно акту виконаних робіт, зазначеного у пункті 4.1 даного Договору,

6.1.3. Забезпечити вільний доступ персоналу Підрядника в місця виконання робіт.

6.2. Замовник має право:
6.2.1.Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивша і 

це його не менше ніж за 20 календарних днів до розірвання Договору.

6.2.2. Проводити у будь-який час контроль і технічний нагляд за об’ємом і якістю виконаних pv 

Підрядником у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість (визначену ціну) цього Договору залежно s 

реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути акт виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлень 

документів, зазначених у пункті 4.1. розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів).

6.3. Підрядник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені п. 5.2. цього Договору.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цьо( 

Договору.

6.3.3. При виконані робіт дотримуватись вимог охорони праці, пожежної безпеки, не допускат 

перепланування та використання горючих матеріалів.

6.3.4. Готувати акти виконаних робіт і передавати Замовнику не пізніше 25-числа звітного місяця.

6.3.5. Безумовно повернути кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів ті 

вартості виконаних робіт.

6.3.6. Здійснити оплату за спожиту електроенергію та воду, у разі їх використання, в процесі проведенню 

робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів.

6.4. Підрядник має право:
6.4.1.Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

6.4.2.У разі невиконання зобов’язань Замовником, Підрядник має право достроково розірвати цей 

Договір, повідомивши про це Замовника у строк не менше ніж за 20 календарних днів до розірвання 

Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть 

відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. Відстрочка платежу за виконані роботи терміном до 60 календарних днів з моменту підписання Акту 

виконаних робіт.

7.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при надані послуг за бюджетні кошти 

Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойку, штраф, пеню) у розмірах передбачених 
чинним законодавством України.

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов’язань за цим 
Договором.

7.5. Підрядник гарантує можливість безпосередньої і нормальної експлуатації об'єкту після ремонту 
іротягом 2 ( двох) років.



8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань з 

цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладанн 

Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війн 

тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором у наслідок дії обставиі 

непереборної сили, повинна не пізніше п’яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це інш; 

Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, як 

видаються органами, уповноваженими згідно із законодавством України засвідчувати такі обставини.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 календарних днів 

кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати це Договір. У разі попередньої оплатк 

Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох банківських днів з дня розірвання Договору.

9. ВИРІШ ЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом 

взаємних переговорів, консультацій та прийняттям відповідних рішень.

9.2. У разі неможливості досягнення Сторонами згоди стосовно спірних питань, спір вирішується у 

судовому порядку.

10, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає 'чинності з дня підписання та діє до повного виконання Сторонами 

зобов’язань. ■

10.2. Термін дії договору; до 31 грудня 2018 року.

11. ІНШ І УМОВИ

11.1. З питань, що не передбачені даним Договором, сторони керуються діючим законодавством 
України.

11.2. Усі Додатки, додаткові угоди та зміни до Договору набувають чинності з моменту їх підписання 

уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії даного Договору.

11.3. Дія Договору може бути припинена: за згодою Сторін, повним виконанням Сторонами своїх 

зобов’язань за даним Договором, з інших підстав передбачених чинним законодавством України. 

Розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе при попередженні у письмовій формі іншої 

Сторони не менше ніж за 20 днів.

11.4. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх 

посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку. Зміни, доповнення до Договору, а так 

само розірвання Договору оформлюється в письмовій формі, як додаткові угоди та підписуються 

уповноваженими представниками обох Сторін. До додаткової угоди до Договору прирівнюється обмін 

Сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з послідуючим 

письмовим підтвердженням, завіреним підписом та печаткою Сторін, яка їх надіслала.

11.5. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за даним Договором третій особі без 
отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.6. Даний Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну 
:илу і зберігаються у кожної із сторін.



12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є: Дефектний акт - Додаток 1; Протокол узгодже 

Договірної ціни - Додаток 2; Договірна ціна -  Додаток 3; Зведений кошторисний розрахуно 

Додаток 4; локальний кошторис - Додаток 5; План фінансування -  Додаток 6; Графік виконання робі 

Додаток 7.

13. М ІСЦЕЗНАХОДЖ ЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Управління освіти Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації

02091, м. Київ, Харківське шосе, 168-К 

Р Ф ____________________________________

вГУДКСУ м. Києва 

МФО 820019 

Код ЄДРПОУ 37448113 

тел. (044)562-64-54

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Енергоавтоматика»

Юр. адреса: 02090, м. Київ, вул. Сосюри, 5 

р/р 26009455036893 

в АТ «ОТП Банк»

МФО 300528

Код ЄРДПОУ 41213444

Витяг з реєстру платників єдиного податку



ДОГОВІР №

на закупівлю: Поточний ремонт приміщення дошкільного навчального закладу № 773 за 

адресою: вул. Вербицького, 17-6, Дарницького району м. Києва (ДСТУ Б. Д. 1.1- 1: 2013)

(ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші заверш альні будівельні роботи»)

м. Київ « Ж »  О б  2018 Р0КУ

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, в особі начальника 

управління освіти Списовської Євгенії Іванівни, яка діє на підставі Положення, з однієї сторони, 

(далі - Замовник), і Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛРЕМБУД», в особі 

директора Веред Сергія Олександровича, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої 

сторони, разом - Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Підрядник зобов’язується у 2018 році виконати поточний ремонт приміщення дошкільного 

навчального закладу № 773 за адресою: вул. Вербицького, 17-6, Дарницького району м. Києва 

(ДСТУ Б. Д. 1.1- 1: 2013ХДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші заверш альні будівельні роботи»), 
а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити за надані послуги на умовах, визначених цим 

Договором.

1.2. Найменування і кількість послуг зазначені у локальному та зведеному кошторисах (Додаток 

2 н а___арк.), які є невід’ємною частиною даного Договору.

1.3. Обсяги наданих послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків 

Замовника.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ
2.1. Виконавець повинен надати передбачені цим Договором послуги, перелік яки; 

відповідає ДБН, технічним вимогам Замовника (Додаток № 3).

3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору становить: 239 575,68грн. (двісті тридцять девять тисяч пятсот сімдесят 

пять гривень 68 копійки), у т. ч. ПДВ -  39 929,28грн.

Загальний фонд: КПКВ 4111020________________ .

Загальна вартість наданих послуг визначається згідно з Протоколом узгодження договірної цін 

(Додаток № 1), що складається на підставі погодженого сторонами Кошторису витрат (Додато 

№ 2) та є невід’ємною частиною даного Договору.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Підрядник не може змінювати ціну за послуги, крім випадків коригування ціни договору 

відповідно до чинного законодавства України

3.4. Бюджетні зобов’язання Замовника за цим Договором виникають у межах наявних 

відповідних бюджетних призначень (асигнувань), встановлених кошторисом (згідно ч. 1 ст. 48 

Бюджетного кодексу України).

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред’явлення Підрядником ак 

виконаних послуг, підтвердженого підписом, печаткою уповноважених осіб Підрядника, закла, 
освіти та Замовника.

4.2. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі за рахунок бюджетних коштів.

4.3. Фінансові зобов’язання Замовника за. цим Договором виникають в межах відповідн 
бюджетних асигнувань.

4.4. Замовник проводить розрахунки з Підрядником у відповідності до вимог п. 1 ст. 

Бюджетного кодексу України через управління Державного казначейства Дарницького району І 
ДКСУ Укпаїни v м. Києві.



4.6. У випадку затримки оплати послуг Замовником, як бюджетною державною установою (через 

відсутність коштів на розрахунковому рахунку), Замовник зобов’язується провести оплату за 

виконані Підрядником роботи протягом 3-ох банківських днів з дня надходження коштів на свій 

рахунок.

5. НАДАННЯ РОБІТ, ГАРАНТІЇ

5.1. Підрядник надає послуги на підставі ДБН та технічних вимог Замовника.

5.2. Місце надання послуг: дошкільний навчальний заклад № 773 за адресою: вул. Вербицького, 

17-6, Дарницького району м. Києва.

5.3. Термін надання послуг: з дня укладання договору по 31 серпня 2018 року.

5.4. Підрядник гарантує можливість безпосередньої і нормальної експлуатації приміщень після 

ремонту протягом двох років.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування ) сплатити за 

надані послуги.

6.1.2. Приймати від Підрядника надані послуги належної якості, що надаються згідно з цим 

Договором та згідно акту наданих послуг, зазначеного у пункті 4.1 даного Договору.

6.1.3. Забезпечити вільний доступ персоналу Підрядника в місця надання послуги.

6.2. Замовник має право:
6.2.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Підрядником, Замовник ма< 

право достроково розірвати договір, в односторонньому порядку, повідомивши про це Підрядник; 

не менше ніж за 15 календарних днів до розірвання Договору.

6.2.2. У разі зменшення фінансування та/або відсутністю потреби предмета закупівлі достроков 

розірвати цей Договір з Підрядником в односторонньому порядку, повідомивши про ц 

Підрядника не менше ніж за 20 календарних днів до розірвання Договору.

6.2.3. Контролювати надання послуг у строки, встановлені договором.

6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість (визначену ціну) цього Договор 

залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповіді 

зміни до цього Договору.

6.2.5. Повернути акти про надання послуги Підряднику без здійснення оплати у разі неналежної 

оформлення документів, (відсутність печатки, підписів, тощо);

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Надати послуги з поточному ремонту приміщення дошкільного навчального закладу

№ 773 за адресою: вул. Вербицького, 17-6, Дарницького району м. Києва, визначені ці 

договором.

6.3.2. Складати та передавати Замовнику' акти наданих послуг.

6.3.3. Не допускати якісного та кількісного погіршення умов предмету договору за виключенн 

випадків зменшення обсягів послуг та суми договору в залежності від реального фінансуван 

видатків Замовника.

6.3.4. Забезпечити надання послуги у строки, встановлені цим Договором.

6.3.5. Забезпечити надання послуги, якість яких відповідає умовам, установленим розділох 

цього Договору.

6.3.6. Забезпечити дотримання вимог правил техніки безпеки при наданні послуг.

6.3.7. Безумовно повернути кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищеі 

обсягів та вартості надання послуги.

6.3.8. Здійснити оплату за спожиту електроенергію та воду, у разі їх використання, в прої 

надання послуг відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на піде' 

відповідних актів.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Підрядник має право достроково розірвати
— СГ\ тго ггогтггсзтлт-ТТ/ГУ ЛГИІР
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/  6.4.3. Замовник може зменшувати обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатків 

шляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Підрядника протягом трьох робочих 

днів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі ненадання послуг або наданні послуг не в повному обсязі, Підрядник сплачує пеню у 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни договору за кожний день затримки.

7.2.. Відстрочка платежу за надані послуги терміном до 120 календарних днів.

7.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за 

бюджетні кошти, Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойку, штраф, пеню) у 

розмірах передбачених чинним законодавством України.

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов’язань за 

цим Договором.

7.5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерних пропозиції (у 

тому числі ціни за одиницю ) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після 

підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків 

коригування ціни договору згідно чинного законодавства України, відповідно до вимог ч.4 ст. 36 

Закону України «Про публічні закупівлі».

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під 

час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, 

епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин 

непереборної сили, повинна не пізніше п'яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу 

Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документа, які 

видаються органами, уповноваженими згідно із законодавством України засвідчувати такі 

обставини.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 календарних 

днів, кожна із Сторін в установленому порядку мас право розірвати цей Договір. У разі 

попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох банківських днів з дня 

розірвання Договору.

9. ВИРІШ ЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх 

шляхом взаємних переговорів, консультацій та прийняттям відповідних рішень.

9.2. У разі неможливості досягнення Сторонами згоди стосовно спірних питань, спір вирішується у 

судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВО РУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до повного виконання Сторонамі 

зобов'язань.

10.2. Строк дії договору: до 31 грудня 2018 року.

11. ІНШ І УМ ОВИ
11.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції тендерни 

торгів переможця процедури закупівлі.

11.2. Основні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання д 

виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

л ^Кґ* сгг\, ттлятк-iR замовника;
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/  продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо виконання робіт, надання послуг 

у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке 

продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, 

що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; узгодженої зміни ціни в 

бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт); 

зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.

11.3. З питань, що не передбачені даним Договором, сторони керуються діючим законодавством 

України.

11.4. Усі Додатки, додаткові угоди та зміни до Договору набувають чинності з моменту їх 

підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії даного 

Договору

11.5. Дія Договору може бути припинена: за згодою Сторін, повним виконанням Сторонами своїх 

зобов'язань за даним Договором, з інших підстав передбачених чинним законодавством України. 

Розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе при попередженні у письмовій формі 

іншої Сторони не менше ніж за 10 днів.

11.6. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх 

посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку. Зміни, доповнення до Договору, 

а так само розірвання Договору оформлюється в письмовій формі, крім випадків визначених в 

підпунктах 6.2.1 та 6.2.2 пункту 6.2 цього договору, як додаткові угоди та підписуються 

уповноваженими представниками обох Сторін.

11.7 Даний Договір про закупівлю складено українською мовою у двох примірниках, які мають 

однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

12. ДО ДАТКИ ДО ДО ГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: Протокол узгодження договірної ціни -  Додаток 

№ 1; Зведений та локальний кошторис -  Додаток № 2; Договірна ціна -  Додаток № 3; 

Дефектний акт -  Додаток № 4;

13. М ІСЦ ЕЗНАХОДЖ ЕН НЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИ ТИ СТОРІН  

Замовник: Підрядник:

Управління освіти

Дарницької районної в місті Києві державної 

адміністрації

Харківське шосе, 168-К, м. Київ, 02091, 

тел. 562-64-54

Р Ф ____________________________________ _

вГУДКСУ м. Києва 

МФО 820019 - - '

Код СДРПОУ 3744^113'

Начальник . . ї ї f a / ’ Є. Списовська

м . ц .

Т овар и ство з обм еж ен ою  

«ІН Т Е Л Р Е М Б У Д »

01103, м. К иїв, б -p Д руж би  Н ародів ,

р /р 26006053150286 К Г Р У  КБ

у м. К иєві

код банку 321842

К од Є Д Р П О У  39715237

П латн и к  П Д В  ІП Н  397152326526

Тел. (098) 019 -16-78

е- m ail tov irb @ u k r.n et

вщ повщ альн

буд 14- 

«П риватб

Директо В'еред Є.О.

f . у  7 - ; ' г-:^о - vrj

mailto:xxxxxx@xxx.xxx


ДО ГО ВІР № 5~6 Ь
на закупівлю: Капітальний ремонт фасаду в дошкільному навчальному закладі № 77'. 

^адресою: вул. Архітектора Вербицького, 17-6 Дарницького району м. Києва (ДСТУ Б. Д. 

2013) (ДК 021:2015 код 45400000-1 «Заверш альні будівельні роботи»)

м.Київ <<Н*7 » 01Е

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, в особі нача 

управління освіти Списовської , Євгенії Іванівни, яка діє на підставі Положення, з однієї сі 

(далі - Замовник), і Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРБУД КОЗАК», і 

директора Ковальчука Леоніда Уліяновича, який діє на підставі Статуту (далі - Підряд 

іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Підрядник зобов'язується з дня укладання договору та до ЗО листопада 2018 року в: 

роботи, а саме: Капітальний ремонт фасаду в дошкільному навчальному закладі № 

адресою: вул. Архітектора Вербицького, 17-6 Дарницького району м. Києва, а Зг 

зобов’язується прийняти і оплатити такі роботи за цінами, які зазначені у протоколі узгс 

договірної ціни {Додаток 1), який додається до Договору і є його невід’ємною частиною.

1.2. Найменування і кількість робіт зазначені у локальних кошторисах (Додаток 4 н а __

які є невід’ємною частиною даного Договору.

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування в* 

Замовника.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ
2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відп 

ДБН, технічним вимогам Замовника.

3. СУМА ДОГО ВОРУ
3.1. Сума цього Договору становить: 4 902 695,82 грн.(чотири мільйони дев ’ятсот д в і г 

шістсот дев ’яносто п ’ять грн. 82 і-' о.) у т.н. П ДВ (20%) 817115,97 грн. (вії 
сімнадцять тисяч сто п'ятнадцять г г ” . ‘7 коп.). Спеціальний фонд бюджет розвитку: 

4111010

Загальна вартість виконання робіт визначається згідно з Протоколом узгодження догс 

ціни ( Додаток 1).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін,

3.3. Підрядник не може змінювати ціну роботи, крім випадків коригування ціни догс 

відповідно до чинного закоіюдаг"тва Украї: ч

3.4. Бюджетні зобов’язання Замовника за цим Договором виникають у межах ная 

відповідних бюджетних призначень (асигнувань), встановлених кошторисом (згідно ч. 1 с 

Бюджетного кодексу України).

4. ПОРЯДОК ЗДІЙ СНЕННЯ О ПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться т ^ х о м  ог ' ч Замовником після пред’явлення Підряднико 

викопаних робіт та довідок пр-' вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форм 

КБ-3). підтверджених підписом та пснр-'-'Ч' .(у разі наявності) представника технічного н 

закладу освіти, уповноважених осіб управління освіти та Підрядник.

4.2. Розрахунки здійснюються в Гсзготш'ч'^ч формі за рахунок бюджетних коштів передб 

на бюджетний період (рік).

4.3. (.]••• чансові зобов’язання Q -  ч-лчік' цим Договором виникають в межах відпе
бюджез них асигнувань.

4.4. Замовник проводить розрахунки •• 'зарядником у відповідності до вимог п. 1
^ 1 л т э т - ч « г - „  ,----------ї ї '



4.5. Підрядник зобов'язується щомісячно проводити звірку взаєморозрахунків за виконані 

та складати акт звірки взаєморозрахунків з Замовником, який є підставою для остаї 

розрахунку.
4.6. У випадку затримки оплати робіт Замовником, як бюджетною установою (через відс 

коштів на розрахунковому рахунку), Замовник зобов’язується провести оплату н 

Підрядником робіт протягом 3-ох банківських днів з дня надходження коштів на свій рахуно

5. ВИ КО Н АН Н Я РОБІТ

5.1. Підрядник виконує роботи на підставі ДБН, технічних, якісних вимог Замовника.

5.2. Місце виконання робіт: дошкільний навчальний закладі № 773 за адресою: вул. Архіт 

Вербицького, 17-6 Дарницького району м. К иєва.

5.3 Підрядник гарантує можливість безпосередньої і нормальної експлуатації об ’єкту 

ремонту протягом 5 років.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплаті 
виконані роботи.

6.1.2. Приймати від Підрядника виконані роботи належної якості, що надаються згідно 

Договором та згідно акту виконаних робіт, зазначеного у пункті 4.1 даного Договору.

6.1.3. Забезпечити вільний доступ персоналу Підрядника в місця надання робіт.

6.2. Замовник має правр:

6.2.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Підрядником, Замовив 

право достроково розірвати договір, в односторонньому порядку, повідомивши про це Підря 

не менше ніж за 15 календарних днів до розірвання Договору.
6.2.2. У разі зменшення фінансування та/або відсутністю потреби предмета закупівлі достр 

розірвати цей Договір з Підрядником в односторонньому порядку, повідомивши nj 

Підрядника не менше ніж за 20 календарних днів до розірвання Договору.

6.2.3. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені договором.

6.2.4. Відстрочити платежі за виконані роботи до 120 календарних днів, поетапно в залежное 

реального фінансування;

6.2.5. Замовник може зменшувати обсяги закупівлі залежно від реального фінансування вці 

шляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Підрядника протягом трьох роб
Д Н ІВ . :.'К

6.2.6. Повернути акти виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати у разі неналея 

оформлення документів, (відсутність печатки, підписів, тощо);
6.3. П ідрядник зобов'язаний:

6.3.1. Виконати роботи: Капітальний ремонт фасаду в дошкільному навчальному закладі № 

за адресою: вул. Архітектора Вербицького, 17-6 Дарницького району м. Києва, встановлені 
договором.

6.3.2. Складати та передавати Замовнику акти виконаних робіт.

6.3.3. Не допускати якісного та кількісного погіршення умов предмету договору за виключе] 
випадків зменшення обсягів закупівлі робіт та суми договору в залежності від реаль 

фінансування видатків Замовника.

6.3.4. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.3.5. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 ц 

Договору.

6.3.6. Забезпечити дотримання вимог правил техніки безпеки при виконанні робіт.
6.3.7. Безумовно повернути кошти в сумі виявленого контролюючими органами завиїщ 

обсягів та вартості виконаних робіт.

6.3.8. Здійснення оплати за спожиту електроенергію та воду, в процесі виконання будівелі 
монтажних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на піде 

відповідних актів.
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6.4. П ідрядник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Підрядник має право достроково розірвати ці 

договір, повідомивши про це Замовника у строк не менше ніж за 60 календарних днів , 

розірвання Договору.

7. ВІДП ОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання робіт або виконання не в повному обсязі, Підрядник сплачує пеню 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни договору за кожний день затримки.
7.2. Замовник має право відстрочки платежів за виконані роботи терміном до 120 календарні 
днів.
7.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за бюджет 

кошти, Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойку, штраф, пеню) у розмір 

передбачених чинним законодавством України.

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконанім зобов’язань 

цим Договором.

7.5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерних пропозиції 

тому числі ціни за одиницю ) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися піс 

підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випаді 

коригування ціни договору згідно чинного законодавства України, відповідно до вимог ч.4 ст. 

Закону України «Про публічні закупівлі».

8. ОБСТАВИ НИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконай 

зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували г 

час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне ли> 

епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обстав] 

непереборної сили, повинна не пізніше п'яти днів з моменту їх  виникнення повідомити про це ІНІ 
Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх  дії є відповідні документа, і  

видаються органами, уповноваженими згідно із законодавством України засвідчувати те 
обставини.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 календари: 

днів, кожна з Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередні 

оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох банківських днів з дня розірван 

Договору.

9. ВИРІШ ЕН НЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати 

шляхом взаємних переговорів, консультацій та прийняттям відповідних рішень.

9.2. У  разі неможливості досягнення Сторонами згоди стосовно спірних питань, спір вирішується 

судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДО ГО ВО РУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31 грудня 2018 року, та , 
повного виконання Сторонами зобов'язань.

10.3. Строк дії договору: 31 грудня 2018 року.

11. ІНШ І УМ ОВИ
11.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропози  

переможця процедури закупівлі.

11.2. Основні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання , 
виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:



продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання това 

виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктиві 

обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затршу 

фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення су? 

визначеної в договорі; узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) 

якості товарів, робіт, послуг);

застосування положень частини шостої цієї статті.

11.3. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та державні 

капітальних вкладень, відповідно до кошторисних призначень передбачених програмо 

економічного і соціального розвитку м. Києва на певний бюджетний рік, через управліні 
Державного казначейства Дарницького району ГУ ДКСУ України у м. Києві.

11.4. При внесенні змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва у поточном 

бюджетному році сума договору корегується (змінюється) шляхом укладання додаткової угоди.

11.5. З питань, що не передбачені даним Договором, сторони керуються діючим законодавство! 
України.

11.5. Усі Додатки, додаткові угоди та зміни до Договору набувають чинності з моменту ї; 

підписання повноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії даного Договор]

11.7. Дія Договору може бути припинена: за згодою Сторін, повним виконанням Сторонами свої> 

зобов'язань за даним Договором, з інших підстав передбачених цим договором та чинним 

законодавством України. Розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе при 

попередженні у письмовій формі іншої Сторони не менше ніж за 10 днів.

11.8. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх 

посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку. Зміни, доповнення до Договору, 

а так само розірвання Договору оформлюється в письмовій формі, крім випадків визначених в 

підпунктах 6.2.1 та 6.2.2 пункту 6.2 цього договору, як додаткові угоди та підписуються 

уповноваженими представниками обох Сторін.

11.9. Даний Договір про закупівлю робіт складено українською мовою у двох примірниках, які 
мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: протокол узгодження Договірної ціни -  Додаток 1, 

дефектній акт -  Додаток 2, зведений кошторисний розрахунок -  Додаток 3, локальний кошторис

-  Додаток 4, Графік виконання робіт -  Додаток 6, Договірна ціна -  Додаток 5.

13. М ІСЦ ЕЗН АХОДЖ ЕН Н Я ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИ ТИ  СТОРІН

Замовник: Підрядник:

Управління освіти

Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації

Харківське шосе, 168к, м. Київ, 02091, 
тел. 562-64-54

Р /Р __________________________

в ГУДКСУ м. Києва 

МФО 820019 

КбдЄДРПОУ 37448113

Л/

Начальник
,м;.п.

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УКРБУД КОЗАК»

02105, м. Київ, вул. Тампере, буд. 13Б 

тел/факс: (044) 222-87-27 

р/р № 26005012091753  

в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Києві 

МФО 300023 

Код ЄДРПС

Є.І. Списовська Директ Л.У. Ковальчук


