ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
пл. Перемоги, 2, м. Кременчук, 39600, тел /факс (05366) 3-20-63,
E-mail: molodsportkremen@gmail.com, код ЄДРПОУ 02931346

На№

від

ГОРИСЛАВЕЦЬ Л.О.
foi+request-66180c954966f@dostup.pravda.com.ua

На запит від 30.03.2020 щодо надання копії договору на виконання робіт з
ремонту приміщення комунального закладу фізичної культури і спорту
«Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1» по
вул. Чумацький шлях, 9 в м. Кременчуці управління молоді та спорту
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області надає
запитувану інформацію.
Додаток на 4 аркушах.
Начальник управління

Мєлькова
З 20 63

О.МАЗУР

ДОГОВІР ПІДРЯДУ JVg
/ на виконання робіт
м. Кременчук

f *

їж ?.

2019 р,

ММОВНИК: Комунальний заклад фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська
комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Леї» в скобі, директора Медведенко
Одета Володимировича, яка діє на підставі Статуту з однієї сторони і

ПІДРЯДНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю « Фірма «Будівельний двір»
в особі директора Борщ Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з
другої стороні (далі - Сторони), уклали цей договір про наступне:
1.1 Замовник доручає,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
а Підрядник зобов’язується виконати роботи по об’єкту;

К а п іт а л ь н и й р е м о н т зам іна в ік о н н и х б ло ків , о б л а д н е н н я т еп ло во го п у н к т у та
си ст ем и о п а л е н н я п р и м іщ е н н я по вул. Ч ум ацький ш л я х ,9 в м . К рем енчуці»

1.2. Замовник зобов'язується надати «Підряднику» повний комплект вихідцях даних на
виконання робіт.
2. ЦІПА ДОГОВОРУ
2.1. Вартість робіт « К а п іт а льн и й р е м о н т зам іна в ік о н н и х б ло ків , о б ла д н ен н я
т еплового п у н к т у та с и ст е м и о п а л е н н я п р и м іщ е н н я п о вул. Ч ум а ц ьк и й ш л я х ,9 в м .
К рем енчуці» згідно з договірною ціною становить: - 1284452,40 грн. (Один мільйон двісті
вісімдесят чотири тисячі чотириста п’ятдесят дві грн. 40 коп.), у тому числі І1ДВ
214075,40грн. (Двісті чотирнадцять тисяч сімдесят п'ять грн. 40 коп.)
2.2. Договірна ціна на виконання робіт с т вердою і визначається згідно з ДС'ТУ Б
Д. 1.1-1:2013: та наказом МІнрегіонбуду України № 7/15-18443 від 29.12.2011р.. на основі
затвердженої кошторисної документації та розрахунків Підрядника на фактичні витрати
на матеріали зумовлені ринковими відносинами
2.4. Вартість робіт - договірна піна, за погодженням сторін, може уточнюватись шляхом
укладання додаткових угод з урахуванням фактично виконаних обсягів робіт, вступу в
силу законодавчих, нормативних актів, що можуть вплинути на вартість робіт, зміни
вартості матеріалів.
3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
3.1. По даному Договору Замовник бере на себе зобов'язання по оплаті виконаних робіт
виключно в межах затверджених бюджетних призначень, виділених бюджетних
асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.
3.2. Замовник здійснює оплату за виконані роботи в межах виділених бюджетних
асигнувань та фактичного надходження бюджетних коштів на підставі актів приймання
виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних
будівельних робіт (форма КБ № 3), підписаних Сторонами. Здача до оплати виконаних
робіт може проводитись помісячно. До рахунка додаються належним чином оформленні
акти {форми КБ-2в. КБ-3) підписані Сторонами, реєстри та інші необхідні документи.
Представник Замовника на протязі трьох днів перевіряє виконання робіт згідно
представленого акту і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах
виділених бюджетних асигнувань.
3.3. Підрядник надає для перевірки накладні на придбані матеріали, конструкції, вироби
та інші документи які підтверджують витрати.
3.4. Замовник подає на оплату в органи Державного казначейства виконані роботи в 5-ти
денний термін з моменту надходження бюджетних коштів. Несвоєчасне підписання акту,
а також необгрунтована претензія зі сторони Замовника щодо фактичного виконання робіт
прирівнюється до їх несвоєчасної оплати.

3.5. При відсутності фінансування Підрядник мас право виконувати роботи за власні
кошти, та не виставляти судові претензії у разі затримки фінансування Замовника з
бюджету.
3.6. Надання документів до оплати Замовнику - акти (форми КБ-2в, КБ-3) підписані
Сторонами, рахунки, реєстри та інші необхідні документи, визначені даним Договором,
здійснюється Підрядником не пізніше, як за 5 останніх робочих днів звітного місяця.
Документи не подані Підрядником у вказаний термін датуються і подаються наступним
звітним місяцем. Неналежним чином оформленні Підрядником документи до оплати не
приймаються, а переробляються Підрядником у триденний термін.
3.7. Документи на оплату за останній звітній місяць кварталу надаються Замовнику не
пізніше п'яти останніх робочих днів до закінчення кварталу. Документи на оплат)
подаються Замовнику за, грудень поточного року - до 20 грудня.
3.8. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються після підписання
Акту здавання Об'єкту в експлуатацію та отримання бюджетних коштів. Замовник мас
право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами,
виявленими при прийманні Об’єкту в експлуатацію, до їх усунення.
4. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
4.1. Строк виконання робіт:
Початок виконання робіт — грудень 2019 р.
Закінчення - грудень 2019 р.
4.2. Місце проведения робіт : Полтавська обл., м. Кременчук.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1 .Підрядник бере на себе зобов’язання:
5ЛЛ.Виконати всі роботи, що визначені в договорі та додатках до нього у повному обсязі
та в установлені строки і передати Замовнику об'єкт до експлуатації:
5.1.2. В період виконання робіт Підрядник відповідає за:
- утримання робочої зони в належному стані:
- виконання заходів щодо техніки безпеки:
- дотримання правил внутрішнього розпорядку.
5.1.3Забезпечити в процесі проведення робіт систематичне, а після їх завершення
остаточне прибирання будівельного майданчика.
5Л,4.Усунути за свій рахунок виявлені недоліки, допущені з його вини, в тому числі
приховані, які не були встановлені при звичайному прийнятті робіт.
5Л.5.Підрядник гарантує якість закінчених робіт, досягнення показників, визначених у
проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку
5 (п'ять років), який настає від дати закінчення ремонтно-будівельних робіт та
підписання останнього виконаних підрядних робіт форми КБ-2в.
5.2. Замовник бере на себе зобов’язання:
5.2.1,Забезпечити прийняття від Підрядника виконаних робіт і провести з ним розрахунки
в порядку, передбаченому цим Договором.
5.2.2.Забезпечити проведення технічного нагляду за виконанням робіт.
5.2.3,У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1, Роботи виконані з порушенням будівельних норм не Оплачуються до усунення
Підрядником недоліків (браку).
6.2, У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів
(робіт або послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує штрафні санкції (неустойка,
штраф, пеня) у розрахунку 0.1% від вартості суми недовиконаних послуг по Договору за
кожний день прострочення, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім сплата
зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх
шляхом переговорів та консультацій.
7.2. У разі нєдосяшення Сторонами згоди спор (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір укладено з моменту підписання, та скріплення печатками, та діє до 31 грудня
2019 року.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1 .Договір може бути змінений або достроково розірваний за письмовою згодою сторін.
9,2,Учасник мас статус платника податку на прибуток на загальних- підставах.
10.МЇСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Підрядник
ТОВ «Фірма
«Будівельний двір»
39600 м.Кременчук,
вул. НІишкіна, буд.2
р/р 26000724581 МФО 328168
в ПАТ «МТБ БАНК»
код ЄДРПОУ 41926592
тел. +38 067 875 90 89
бюджетиий рахунокЗ?1201 17704001
код банку820172

Замовник
КЗФКС «Кременчуцька міська
комплексна дитячо-юнацька спортивна
школаАа 1»
39600 м. Кременчук
пров. Павлівський.З
р/р UA588310190000035422164041287 в
ГУДКСУ у м. Кременчуці
МФО 831019
ЄДРПОУ23553871

Директор
ГОВ «Фірма «Будівельний двір»

Директор КЗФКС «Кременчуцька міська
спортивна
комплексна
школ a As

О.В.Медведенко

Календарний графік виконання робіт по о б ’єкту:
Капітальний ремонт заміна віконних блоків , обладнення теплового пункту та
системи опалення приміщення по вул. Чумацький шлях.9 в м. Кременчуці»

Додаткова угода JV» 1
до Договору 7 від 18.12.201.9р.
м. Кременчук

.-ШІш

Комунальний заклад фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна
юнацька спортивна школа JYsl», в особі начальника Медведей ко Олега Володимировича,
на підставі Статуту (далі - Замовник) - з однієї сторони та Т(
особі директора Борщ Володимира Володимировича , що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник)
- з другої сторони, а разом Сторони, уклали що додаткову угоду до Договору підряду №7 від
18Л 2.2019р. про наступне;
1. Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору Ш від 18.12.2019року , а саме ;
- до п.8.1 - продовжити термін дії Договору №7 до 01,05.2020р.;
- до п.2.1- зменшити суму договору на 1284452,40 грн.( Один мільйон двісті вісімдесят чотири
тисячі чотириста п’ятдесят дві грн,40 коп.)
2. Додаткова утода є невід’ємною частиною до договору Ке7 від 18.12,2019р. і є обов'язковою для
виконання Сторонами.
3. Інші умови договору №7 від 18.12,2019р,-залишити без змін.
4. Додаткова угода до договору №7 від 18.12.2019р. складається в двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу.

Реквізити та юридичні адреси сторін:
Замовник
КДЮ СШ №1»
Код ЄДРПОУ: 23553871
39600, Полтавська обл., м. Кременчук,
прав. Павлівський ,2
р/р 35422164041287 ГУДКСУ в
Полтавській обл.
МФО 831019
тел. (0536)74-23-24

Підрядник
ТОЙ «Фірма «Будівельний двір»

Код ЄДРПОУ 41926592
39600, Полтавська обл,., м. Кременчук,
вул. Шишкїна буд.2
р/р 26000724581
p/p-UA893281680000000026000724581
в ПАТ «МТБ БАНК»”
МФО 328168
бюджетний рахунок....... ................
код банку820172

