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Чернiгiвськоl областi (вул. Гетьмана Сагайдачного (в т.ч. круг у мiкрорайонi Рокитний),
ПроВ. Гетьмана СагайдачII0го, вул. Паризькоi Комуни, вул. Саксаганського, вул. L8 Вересня,

вул. Олега Кошового, вул. Рокитна та вул. Челюскiнцiв)

м, [Iрилуки 2021 року

Виконавчий KoMiTeT ПрилуuькоI MicbKoi рали в особi мiського голови Попенко Ольги
МИхалiвни, шlо дiс на пiдставi Закону УкраТни 'ОПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi" (далri
"Замовник") з однiеТ сторони, Товариство з обмехlеною вiдповiдальнiстlо к Агро Флора> в особi
директора Бсlб"гrян Олександр ВалерiйовиLI, що дiс на пiдставi Статуту, з iншоТ сторони (далi
"Пiдрядник"). разом Сторони, уклали, цей договiр про таке (лалi - Щоговiр):

I. Предмет договору
1,1. Пiдрядник зобов'язусться надати Замовниковi послуги гIо предмету закупiвлi

ДК 021: 2015 45230000-8 Булiвничтво трубопроводiв, лiнiй зв'язку та електропередач, шосе, дорiг,
аеРОЛРОмiв i залiзничних дорiг; вирiвнювання поверхонь (ilослуги з поточного (ямкового) ремон.гу
вуличнО - шляховОТ MepelKi м. ПрилуКи ЧернiгiВськоТ областi (вул. Гетьмана Сагайдачного (в т,ч,
круг у мiкрорайонi Рокитний), ц,ров. Гетьмана Сагайдачного, вул. ПаризькоТ Комуни,
вул, Саксаганськоr,о, вул. .18 Вересня, вул. олега Кошового, вуJI. Рокитна 1'а
ВУЛ. Челюскiнцiв)) 7гiлно з вимогами, а Замовник - прийняти i оплатити ,гакi послуги,

1,2. ОбсяЩ/ закупiвлi робiт мох(уть бути зменшенi залеrкно вiд реального фiнаноування
видаткiв,

1,3. Вiдповiдно до п.З ст,631 I]ивiльного кодексу УкраТни, Сторони встановили, що уIчIови
цього договору можуть застосовуватися до вiдносин мiяt ними, якi виникли до його укладення.

II. Якiсть ToBapiB, робiт чи послуг
пiдрядник повинен надати Замовнику, передбаченi цим ,щоговором послуги, якiсть яких

вiдповiдае вимогам дiючого законодавства та нормативних докуNdентiв УкраiЪи.

гривень 00 копiйок), з ПЩВ.. Щоговiрна цiна с твердою,
3.2, Бюджетнi зобов'язання виникають за,Г(оговором у разi

бюджетних асигнувань та вносяться на пiдставi додаткових угод до
3.3. [{iHa цього Щоговору може бути зменшена за взаемною

".!ili,i,??l,ili,\

ry. Порядок здiйснення оплати i s Zýtl 9tИ/ l
4.1. Розрахунки проводяться lцляхом: j" 'V/э i
оплати Замовником за виконанi роботи, на пiдставi пiдписаного-Сiоfо"ами:ЪИi,рiппе"о.о

I_е]_Ч*9rИ АКТа ПРИйМання Виконаних робiт (Форма Nэ КБ-2в) та,Щовiдки про BapTicTb робiт (форма
мкБ_з), який подаеться Пiдрядником, Акги наданих посrгуг (виконаних робiт) ютуе ПiдрЬ"* i р*оnn
з представкиком, який здiйснюе технi.шrий нагляд, протягом 3 днiв перевiряс акти з факrи.пrо наданими
посJгугами (виконаними роботами), та ix якiсто.

ння робiт

iдних

J]уки) вул. Гетьмана Сагайдачного (в
l"чного, вул. 11аризькоТ Копrуrtи,

Jtрцgвqго, вул, РЬкитна ,l.it

5.1,
5)

TepMiH вико
MicTIe ви

т.ч.
вул,

Rул,

круг

T2z/;

2021 року.

.{rZ,!йzzо

'ятсот сiмдесят два

оп;rата послуг (робiт) наданих (виконаних) з нелоробками i Дефек,r,ами, проводитьсяt пiсля
усунення ocTaHHix, оплата проводиться шляхом перерахування грошових KoIIITiB на розрахунковий
рахунок I1iдрядника. При надходженнi коштiв з бюдrкету на рахунок Замовника, останнiй надаIоться
гlлатiхtнi доручення до ГУДltсУ у Чернiгiвськiй областi, Подальшi розрахунково - KacoBi операчiТ
здiйснюються ГУЩКСУ у
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VI. Права,га обов'язки cTopiH

6. 1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Сплачувати за наданi посJIуги;

б,1,2, ПриЙмати наданi послуГи згiднО з актамИ виконаних робiт;

двох poKiB.
7.3.1, Перебiг гарантiйного TepMiHy експлуатацii об'скта розпочинаеться з дати

об'екта i продовжуеться на
недолiкiв, вiдповiдальнiсть за

якого обОект не мiг експлуатуватися

7.З,2, Замовник у вж гарантiйного TepMiHy експлуатацiТ об'ск,га

недолiкiв, вiдповiдальнiсть зобов'язаний без затримки сповlстити про це

з визначенням в ньому TepMiHiB

{
r

6.2, Замовник мас право:

6,2,|, ,Г{остроково розiрвати цей Договiр у разi невиконання зобов'язань Пiдрядником,

повiдомивши про це його y.rpon 10 календарних днiв до розiрвання;

6.2.2, В односторонньомУ порядкУ poiip"-' uей fiоговiр у разi вiдмови Виконавця зменшити

очiкувану суму !,оговору, якщо рiшенням llрилуuькоi мiськоi ради кПро б",1,]л 
. 
ПрrалуuькоТ

територiальноТ громади H'a2021piк) буле за[верджена менша сума на даний предмет закупlвл1,

у разi розiрвання Щоговору в односторонньому порядку Замовник повiдомляс про це

I]иконавця письмово за 10 календарних днiв до даги розiрвання Щоговору,

6.2.3. КонтролIовати надання послуг у строки, встановленi цим Щоговором;

б,2.4, ЗменuJувати обсяг надання послуг та загаJIьну BapTicTb цього Щоговору залежно вiд

реыrьного фiнансування видагкiв. У такому разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до цього

/{ОГОВОРУ; 
to щержавних санiтарних норм та правил

6,2,5' ВимагатИ наданнЯ послуЦ вlдповlднО 
' ,НИХДОКУI\{ентiвУкраiни, а

утриманнЯ територiй населениХ мiсцЬо чинного законодавства та норматиI

також }4иов цього ,Щоговору;
6.2,6. Перевiряти якiсть наданих послуг iз заJIу{енням представникiв громадських

органiзаItiй
6.З. Пiдрялник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановленi цим Щоговором;

6,з.2,Забезпечити надання послуц якiсть яких вiдповiдас р4овам, установленимроздlлом

" 
u"",?5:r:"ili{;, 

порушення вимог щодо якостi посJIуг та розглядати претензiТ, якi пред'являс

замовник у зв'язку з допущеними порушеннями умов Щоговору,

6.з.-,4. У разi необхiдностi, мiсце виконання робiт облаштувати сигнальною стрlчкою ,га

попереджувальними дорожнiми знаками,
6,3,5. Для виконання IIоточного (ямкового) ремонту вулично шляховоi мережi

викорис.гоВуватИ матерiальНi ресурсИ, якi вiдповiдаютЬ дер}кавниМ стандартаМ, будiвельним

нормам, iншим нормативним документам та договору,

6,з,6, Не допускати забрулнення навколишнього середовища паливно-мастильними

матерiалами, якi використовуються в проttесi експJrуатацiт машин т,а механiзмiв при наданнi послуг,

6.З,7. Пiсло .u".р1ц.пЪя робiц прибрати територiю, на якiй прово/iилися peMoHTHi робо,ги,

6.4, Пiдрядник мас право:
6.4.1. СвоСчаснО та в повнОму обсязi отримувати гIлату за надан1 послуги;

6.4,2, У разi невиконання зобов'язань Замовником Пiдрядником мас право достроково

розiрватИ чей !,огоВiр, повiдоМившИ про це Замовника у строК 10 календарних днiв до розiрвання,

VII. Вiдповiдальнiсть cTopiH

7.i. У разi невиконання або неналежного чи несвосчасного виконання своiх зобов'язань за

,ЩоговороМ СтЪронИ несутЬ вiдповiдаЛьнiстьо передбачену законами та I]им .Щоговором,

7 ,2, Види nopya"rru та санкцii за них установленi ,щоговором визначаються згiдно з вимогою

частинИ лругоi cTaTTi 2З1 ГоспОдарськогО кодексу Украiни,

7.З. Гарантiйне обслуговування по даному договору складас 2 (два) роки, Пiдрядник

гарантус якiсть та можливiсть експлуатачii об'екта в мiсцях проведеного ним ремонту протягом

прийняття
внаслiдок

Пiдрядника i запросити
усуноння виявлених вад (

iдного Акта

од2Акта, Замовниtс
'fi;iя усунення ниNl

жФпiя

i несе Пiдря
iднцЕFрrтрt
lB). I-

унення lлiкiв у визнаLIенi Актом
мае
Tre п
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VIII. Обставини непереборноi сили

8.1. сторони звiльняю.l_ься вiд вiдповiдалrьносii за невиконання або неналежне виконання

зобов'язань за цим ,Щоговором у разi'виникнення oOaru"",' непереборноi сили, якi не iснували rriл

час укладання ,щоговору та виникли no.u 
"on.*o 

CTopiH 1u*pin, КЬаСiРОфа, СТИХiЙНе ЛИХО' еПiДеМiЯ'

епiзоотiя, вiйна, акти уряду, якi можуть вплинути на умови виконання цього Щоговору),

8.2. Сторон&, Що не мо}ке виконуват, йбоu'".u"ня за цим Договором унаслiдок дiТ обс,гавин

непереборноТ силио повинна не.пiзнiшЬ Hixt протягом 3 днiв з моменту Тх виникнення повiдомити

npo u. iHi,Ty_ Стор.оrу у ПИСЬМОВiЙ фОРМi, :усться бiльше Hixt 7 днiв,,г- 
8.з, У pa.i, пол" строк дiТ обставин непереборноТ сили продовж

ко}кна iз CTopiH в установЛеномУ порядкУ мас правО розiрвати uей l[оговiр,

IX. Вирiшенtlя спорiв

9'1'УВиПаДкУВиникненняспогj1-1!орозбiжностейСторонизобов'язУtоТЬсяВирlшуВаТиlх
шляхом взасмних пер9говорiв та консультацlи,

g.2.y разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiхtностi) вирiптуються у судовому

порядку.

вiдповiдно до договору протягом гарантiйного строку ч 11:-:rйнятт,я
оiпоr"п гарантiйний строк не встановлений договором або законом,

7,3.5, Пiдрядник вiдrrовiдас за дефект", ,ni виIiикJIи в мiсцях проведI]ого ним рOмонту,

вияtвленi у мех(ах гаран,гiйного строку,

Х. Строк дiiдоговору
t0.1. Цей.Щоговiр набирае чинностi з моменту пiдписання

IОРИДИЧНУ СИЛУ' 
ттл_л_ляrr i,лv\/тL бrlти qплiнеF ;oro CTopiH з обов'язкОВИМ

10,3, Умови даного Щоговору можуть бути змiненi за взасмною згод

складанням письмового документу, . л_,,пптлплцЕ. n.\?
l0.4, Щого"ф;;;. Оуr, ро.lрваний за взасмною згодоlо cTopiH. Односторонне розlрвання

fiоговорУ мох{ливе лише у випадкаХ, перелбаЧених LlиМ Щот,овороМ та законоДавством УкраТни,

10.5, Yci спори, lцо пов'язанi з цим Догоuор* u"рi*у,оlъся*j Iпляхом переговорiв Mixt

сторонами, якrцо';;;"п"-rоrп. бути вирiшений шляхОМ ПеРеГОВОРiВ, BiH ВИРirЦУ::::"^:-:УООВОМУ

порядку за встановленою пiдвiдомчiarй ,u пiдсуднiс,гю такого спору, визначеному вlдповlдним

чинним законодавством УкраТни, . _1.:л_________, ^^i6. ,,о .>6

10.6, пiдписання цього договору сторонами засвiдчус тх зголу як фiзичних осiб на збирання,

реестрачirо, накопичення, зберiгання,-адаптування, змiн, поновлення та використання персональних

даних, якi зазначенi в ць<rму f{оговорi, з метою персонiфiкацiТ CTopiH t{ього ,Щоговору вiдповiдно до

ЗУ кПро захист персональних даних), -:-_л.-_ по одному для кожноТ iз
10.7. ЩаниЙ логовiр укладено у двох оригiнальних примlрниках,

cTopiH.
10.8, у випадках не rrередбачених цим Логовором, Сторони керуються нормами tIинного

законодавства.
iъ:;.;;"rнi 1мови договору про закупiвлIо не можуть змiнюватися пiсля

:- -

його пiдписання до

виконання зобов'язань сторонами в tIовному обсяз15
фактичного обсягу видаткlвl) зменшення обсягiв закупiвлi, зок

року, а в частинi

мають однакову

замовника;
2) збiльшення цiни за одиницю

тoBapy на ринку у разi коJIивання цiни т

до збiльшонFIя с)л\4и, визначеноl в

орчiйно збiльшенню
ови, що така змiна
iше нiж один раз

цiни ,гакогсl

не призве/lе
на 90 днiв з

ращення не призведе
А л // l /J

, oJ а//( z ЦUс"rZl

10 вiдсоткi
а_ринку
dJi.ftRffi

з ) п о кр ащ еннуёёр, 
р/Э_| е]

з б i ль тленн, "ryуDнrFЁ\уw,Э/z,.:d;/:/-/ziс/z с

мом9нту пiдписання договору про закупlвл

iM випадкiв:

ло



э

4) продовження строку_лiТ договору "p_::iir:
iвлю та язань щодо

них

onoo';]"1;*'';; 
встановленого згiдно,.iз закон"iт:::":л:,*1ут:.#i|lхliJтu;,frжнi,,',о"п"

споживчих цiн, змiни курсу iпо..rйт^;;;;,;iни бiрлювих котирувань або показникiв Platts,

ARGUS регульованих цiн (тарифiв) i нормаr,ивi": 1? ,11Yт::.:у*,"ся 
в договорi про закупiвltю, у

1эазi встановлеI{пя в договорi про закупiвлю порядку змlни цlни;

10.9, щiя договору про закупlвлю мох(е бути продовжена на строк,,достатнiй для проведення

процедури закупiвrri/спрощеноТ закупiвлi "1:1iTyju!,yn,oг.o 
року-в обсязi, що не перевищус 20

вiдсоткiв с)ми, визначенот в п9l.атlо,вому договорi про закупiuл,о, укладеному в попередньому роц1,

якIцоВиДаТкинаДосяГненняlдiсiцiлiзатверДЖеноВУсТаноВЛеноМУПоряДкУ.

XI. Iншi умови

11,1. Умови договору про закупiвлlо не повиннi вiлрiзнятися вiд змiсту__,_lолlу,",uч"

сitрощеноТ закупiвлi (у томУ числi за одинj4]II:,:::з,) переможця процедури закупiвлi, IcToTHi

умови договору про закупiвлtо не можуто ,*in,ouui",o ni,no його пiдписання до виконання

зобов'язань сторонами у повному обсязi, KpiM випалй п.р"доачених ст, 4 i Закону УкраТни о'Про

публiчнi закупiвлi". __ :_____л тrл r,o.
11.2. Навимогу однlс1 сторони iнша не мас права вiдмовити в проведеннi взасмозвlрки

розрахункiв станом на дату, в якiй iur,lnuun.na iнiцiююча Сторона у складаннi вiдповiдного акта,

iЙпr.Ьпо.о i скрiпленого печатками CTopiH, __,ни пеквiзитiв у п
11'3.Сторонизобов,язУютьсясВосЧасносповirцаr.ипровсiзмiниреквiзитiвуПисЬМоВlи

формi' , : -^*^* -л Ппгпrеппv Rносяться за згодою CTopiH,
11.4, Змiни i доповнення до Щоговору вносятьсЯ

п.о.оu#;й;, ;;по"uпй робiт, наl{ання послуг у разi виникненн
rс \/ Talil,{v LТи

;;Y;#;;;;;d;";;, ,о .npru инили'аке продовження, т':,:'::"l,:",::::::#:"хГ;Ё;l 
wrrJrll'

Dчт,т.я ?я vмоRи шо :,aKi змiни не призведуть до збiльшенняt

ffir#ifiJu'#r*u"rя витрат .uru".::1_1, .ь yroun' що ,гакi змiни не

с)л{и, визначеноi в договOрi пр9 закут:j:i
ЫЖ.Ъ1l;'i,Т:Х',li,"ff"rYХТiНЬ,,ry_:тI:т::::*:т:хrffi 

",:T#жJl"bKocTi
( о о. о,у')), Х ;:JТi,ТЫ ; ffi Ёi ; ;;;iJ i:yi. : ::** j т, i;ffJ,T н"x,# ffi ;iJJ i %lil т ai аб о

?fiJ,xTl;rТ;";,1Жi';;?"йib*"', ,"о"-iлjl,;у:::.:#тJ""fжъi;i"J#;,1:::

зАмовник
ПIДРЯДНИК

Товариство з обмежен ою вiдповiдапьнiстю <Агро

Флора> 1 7500,Чернiгiвська обл" м,Прилуки,

вул.Ярмаркова 65/16

тел,06623 9200 1,0503 |з 62з2

Код еДРПОУ 24842940

мФо 820t72 мФо380805

n/o(\\til:1
1

АТк
248429425

.:-';.',.,

i:,,,

i. a,j:

Виконавчий KoMiTeT

ПрилуuькоТ MicbKoT рали
t iS0O, Чернiгiвська обл,, м,Прилуки

вул.Незалеlкностi, 82,

тел,/факс: (04637) 3-20- 1 5

Код СДРПОУ 04061814

li-&
, ,|;v

ДКСУ м, КиТв

€t2
ry"с йё
аDеr"ZL ^

фМе-z,

g1 i,, ,'; 1i .",,\
,+.д -s.ý_ }' / '-! .
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Впконавчнl"t KoпtiTeT ПрилучькоТ мiськоi ради

наiillенування пiлприелtства, органiзачii

Iлентнфiкачiйний код еДРПОУ

За;rlовник: Виконавчий KoMiTeT ПрилуttькоТ MicbKoi ради

Генпiдрялник: ТОВ "АГРО ФЛОРА"
Найьlенування будiвництва та його адреса: Вирiвнювання поверхонь (Поточний (ямковий) ремонт вулично - шляховоi мережi м,

Прилуки Чернiгiвськоi обпч"ri i"yn, П"р"r""""пч, Вул, Гварлiйська, вул. Польова, вул. Промислова, вул. tнлустрiальна, в/м Nsl2,2

лров. Зьtагання та вул, АнлрiiТвська) ',1/
НайirtенуваннЯ об'скта: ВирiвНювання поверхОнь (ПоточниЙ (ямковий) ремонт вуличнО - шtляховоj Mepe>lti м, Прилуки

Чернiгiвськоi областi (вул. Пирятинська, Вул. Гварлiйська, вул. Польова, вул, Промислова, вул. lнлустрiмьна, в/м Nчl2,2 пров,

Зпtагання та вул. АнлрiТiвська)

АктN9 е/ Р/
приймання виконаних булiвельних робiт

llpлllipнa 4)орIа М КБ-2в

ДСТУ Б ll. l, 1-I :2(}l 3. додOток Т

i' Витрати

прачi

робiтникiв
l бчдiвельниl,I KlB на

обсяг

робiт,
'люд.год.

Витрати
прачi

робiтникiв,
що

обслугову
ють

[lашини,
на обсяг

робiт,
люд,гол.

Обгрун,ryвання

i (ши(lр iM
пози цii

tropMa ги ву)

одиниця
вимiру

Ilоточна цiна одиничi, грн,

у толtу числi

I

I

I

{

Кiлькiсть !

I

I

i 4,334 33 575,54: l 063,88

ексллчатац l
I

1 iя машин ' Виконано
1 та робiт,
.механiзмiвi 1витрати)

грп.

Ч.ч,

лк

l-

l

l

Найлtенування робiт i вицlат

у т.ч.
заробiтна заробiтна
ПЛаТа плата

tlашинiстiв
та

робiтникiв,
зайнятих

на petloHTi

та То

iВирiвлrюваrrНя поверхонЬ (ПоточниЙ (ямковий) ремонт вулично - шляховоТ Mepe)Ki м. Прилуки

]ЧернiгiвськоТ областi (вул. Пирятинська, Вул. Гварлiйська, вул. Польова, вул. Промислова, вул,

,tндустрiальНа, в/м Jф12,2 пров. Змагання та вул. Анлрiiiвська)

l 

"икористанням 
машиl1и УЯР-0l, ; ремонry

,при глибинi вибоiн 50 мм (або 
]

iеквiвалеtlт) з використанням i
ll
iма,rrини прикриття (при i

l виконаннi робiт rra олrriЙt

trоловиtti проiзноi частинлl

дороги, з рухом транспорry по

лругiй половинi з iнтенсивнiстюi
lбiлыше l 50 автомобiлiв за добу). i

,!
:j l7 368,54] l45 5lб

2 54з,]3

] |45 5lб
i

-------|
I

I

l
i

i
I

I

l01,99
l 90,89

l01,99
l 90,89,

кАнцЕл

,Уr//,?у"zа

-1-

iý{{эгтпя

|-llilI!l

*аа
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кФпtffiгрн, l45 5l6, !9L,99,
l90,89

;

4 бll, l01,99

i,-i,l

65 630---l
75 275,

s ioj:

:

! 20,89.
58,57

i розбирання тимчасових булiвель

l l споруд
i,-l_-_,,

lV. Додатковi витрати при

i виконан"i буаiвельно-
iмонтажн"х робiт у зимовий

j 1t+Il+Ilt+Iv+v+vl+vlI+vlll+IX) |

iii

Загал ьна BapTicTb кошторисноi

5 658,
. _ _____-._- i..-
i 1,129ii,ji-,,i
li

l

l55 079i __l60,56

i l90,s9]

lb! ousl lбо,|6;
l 90,89

li
:l _--_.---,j

l:

|62 466! Щ0,56'
lsо,вs

.___,..-.,,:,,
162 466|

.

.-i.

32 49з29|
l 94 959,20 i

:

_,,_,,,,,,,.1.

l g0159

l9Q,82i

- ---,:

!6q,Iqj
l29,9_яl

20 267,00

4 бl 1,00

l 
,l 

023,00

4 бз3,00

у тому числi:

- заробiтна плата

- заробiтttа ллата в

- заробiтна плата в

'ti:,,чj
f'*1"".:-*

о.м." [26:

rробiт (I+ll+lII+IV) 
;l,il

i VlI. Адмiнiстративнi витрати

i Vlll. |Кошти l|a покри,I,1я ризику

lцr пяр
tO.C," v'--

цё:ry.

/.ii.],ij 
1 {! 

.ý./j.

ZZ/",

(пtБ)

на покриття додаткових
пов'язаних з

всього за актом

г{JLз
я ,1, ,l. т:],1rЪ

i

."".--- i":,.: , '

;],:", : ; ;,J$iJ;:.:;"Т;q

jюк-л0",..(#

iiJi| C}r ji:Dy'g*

ofurlaa



ДОГОВIР ЛГ, ОЦ -.О
на послуги з поточного (ямкового) ремонry вулично - шляховоi мереясi м. Прилуки

Чернiгiвськоi областi (вул. Пирятинська, вул. Гварлiйська, вул. ПольOва, вул. Промислова,
вул. Iндустрiальна, в/м ЛЬ 12,2 пров. Змагапня та вул. Андрiiвська))

м. Прилуки 2021 року

Виконавчий KoMiTeT ПрилуuькоТ MicbKoI рали в особi_мiського голови Попенко Ольги
Михалiвнио_о щQ дiе на пiдставi Закону УкраТни 'оПро мiсц9ве самоврядування в YKpaTHi" (далi

'оЗамовник") з однiсТ сторони, ТоварЙство з обмеженою вiдповiдальнiстю < Агро Флора> в особi

директора Боблян олександр Валерiйович що дiе на пiдставi Статуту, з iншот сторони (лалi

"Пiдрядник"), разом Сторони, уклаJIи, цей договiр про таке

/,.s, 
,Jl 

r

закупiвлi
I. Предмет договору

1.1. Пiдрядник зобов'язуеться надати Замовнико

ДК 021: 2015 45230000-8 Булiвничтво трубопроводiв, лiнiй
аеродромiв i залiзничних дорiг; вирiвнювання поверхонь (

вулично - шляховоТ мережi м. Прилуки ЧернiгiвськоI облаg'тЬ,(виа,,",Ц(ирjтин

вул, Польова, вул. Промислова, вул, Iндустрiальна, в/м Nч 12;2-проц..,ЗмзI?ёI

r.федат, шоQе, дорll
.(ямкоЪого) ремонту

r Гвардiйська,
Анлцiiцsька))

фiнансування

2 пров. Змагання та

згiдно з вимогами, а Замовник - 
прийняти i оплати,ги TaKi послуги.

1.2. Обсяги закупiвrri робiт можу,t,ь бути зменшенi за;техсно вiд реального
видаткiв,

1,3, Вiдповiдно до п.3 ст.6Зl I_{ивiльного кодексу Украiни, Сторони встановили, що умоВи
цього договору можуть застосовувжися до вiдносин мiж ними, якi виникли до його укладення.

II. Якiсть ToBapiBo робiт чи послуг
Пiдрядник повинен надати Замовнику, перелбаченi цим ,,Щоговором послуги, якiсть яких

вiдповiдае вимогам дiючого законодавства та нормативних документiв Украiни.

III. Щiна договору
3.1, L\iHa цього Щоговору становить : |94959,20грн.(сто дев'яносто чотири тисячi лев'яlтсот

п'я,гдесят дев'ять гривень 20 копiйок), з ПЩВ. Щоговiрна цiна ствердою,
З,2, Бюдхtетнi зобов'язання виникаIоть за Щоговором у разi наявностi та в межах вiдповiДних

бюджетних асигнувань та вносяться на пiдставi додаткових угол до даного ЩоговорУ,
3,3, L|iHa цього Щоговору мох(е бути зменшена за взасмною згодою CTopiH,

IY. Порядок здiйснення оплати
4. 1, Розрахунки проводяться шлrIхом:

оплати Замовником за виконанi роботи, на пiдставi пiдписаного Сторонами та скрiпленого
печаткамИ Дкта приЙманнЯ виконаниХ робiТ (Форма Nэ I(Б-2B) та.ЩовiлкИ про Bapr-icTb робiг (форма
jфкБ-3), який подаеться Пiдрядником. Atcги наданих послуг (виконаних робiт) loryc Пiдрядник iразом

з представником, який здiйснюс технi.*lий нагляд, tIротягом 3 днiв перевiряс акти з факгично наданими

послгугами (виконанrтпли роботами), та ix якiс,гtо.

оплата послуг (робiт) наданих (виконаних) з недоробками i лефектами, проводиться пiс.ltя

усунення ocTaHHix. оп-тlата проtsодиться шляхом перерахування грошових коштiв на розрахунковий

рахуноК ПiдрядниКа, ПрИ надходх(еНнi коlлтiВ з бюдrкетУ на рахуноК Замовника, ocTaHHiM надаються

платiжнi доручення до ГУДКСУ у Чернiгiвськiй Подальrлi розрахунково - KacoBi огrерацii

здiйснюються ГУflКСУ у Чернiгiвськiй областi
ч.в

5,1. TepMiH виконання послуг: до 30
5.2, Мiсце виконання послуг: Прилуки, вул, Пирятинська,

вул.
вул,

Гварлiйська, вуJI, ГIольова, вул. ГIром
АндрiiвськQ,u,./- |,

ZdZ

кФгтЕffi

7''#*1-
я 2021 року,

фгi}ррý?,.,.р_Qп.,

6 l З:tмовник аАнии,.

"rlz,9л*rzо



6. 1, 1. Сплачувати за наданi послуги;

Щоговору;
6,2.5. Вимагати надання

утримання територiй населених
також умов цього,Щоговору;

6,2,6. Перевiряти якiсть
органiзацiй,

6,З, Пiдрядник зобов'язаний:
6,3,1. Забезпечити надання послуг у строки,
6,З.2. Забезпечити надання послуц якiсть

II цього Щоговору;

лвох poKiB.
7.3.1. Перебiг гарантiйного TepMiHy експлуатацiТ

об'екта i продовжусться на строк, впродовж яко|о

недолiкiв, вiдповiдальнiсть за якi несе Пiлрядник.

кФпнffi

встановленi цим,Щоговором ;

яких вiдповiдас )4\4ОВаМ, установленим роздlлом

об'скта розпочинасться з дати прийняття
об'скт не мiг експлуатуватися внаслiдок

l
б.1.2. ПриЙмати наданi послуГи згiднО з актамИ виконаних робiтJ
6.2. Замовник мае право:
6.2.|, .Щостроково розiрвати цей Договiр у разi невиконання зобов'язань Пiлрялником,

повiдомиВши прО це йогО у строК 10 календарних днiв ло розiрвання;
6,2.z, В односторонньому порядку розiрвати uей !оговiр у разi вiдмови Виконавця зменшити

очiкувану суп,rу !ого"Ьру, on*o pi,rr.n"oM ПрилуuькоТ MicblcoT рали <Про бюдrкет ПрилучькоТ

територiiльноi; громад и н-а202| piK> буле затверджена менша сума на /даниЙ предмет закупiвлi,' У разi ръзiрвання /{оговору в односторонньому порядку Замовник повiдомляе про це

Виконавця письмово за 10 календарних днiв до дати розiрвання Щоговору,

б,2,з, КонТролIовагИ наданнЯ послуГ у строки, встановленi цим /{оговором;
6,2.4, ЗмеНп]уватИ обсяГ наданнЯ ттослуГ та загальну вартiс,гь цього /{оговору залежно Bil]

реального фiнансування видаткiв, У такому разi Сторонц вНОСЯТЬ ВiДПОВiДНi ЗМiНИ ДО ЦЬOГ0

i послуц вiдповiдно до Державних санiтарних норм та правил

мiсцьо чинного законодавства та нормативних документiв УкраiЪи, а

наданих послуг iз залученням представникiв громадських

6.3.3. Усувати порушgння вимогщоло якостi послуг та розглядати претензii, якi пред'являе

Замовник у зв'язку з допуIценими порушеннями р,rов.Щоговору,
б.з.4, У разi необхiдностi, мiсце виконання робiт облаштувати сигнальною стрlчкою та

попереджувальними дорожнiми знаками.
6.з.5. Для виконання поточного (ямкового) ремонту вуличнО шляlховоi Mepex<i

використоВуватИ матерiальНi ресурсИ, якi вiдповiдаю,гЬ державниМ стандартам, будiвельним

нормам, iншим нормативним док}ментам та договору.
6,з.6, Не допускати забрулнення навколишнього середовиIца паливно-мастильними

матерiалами, якi використовуються в проuесi експлуатацiт машин та механiзмiв при наданнi послуг,

6,з,7, ПiсЛо .uu.р-"r"я робiт, прибраr,и територiю, на якiй проводилися peMoHTHi роботи.

6,4. Пiдрядник мас право:
6.4,1. Свосчасно та в повному обсязi отримувати плату за наданi послуги;

6,4,2. У разi невиконання зобов'язань Замовником Пiдрядником мае право достроково

розiрватИ чеЙ ЩогоВiр, повiдоМившИ про це Замовника у строК 10 каленларних днiв ДО роЗiрвання,

VII. Вiдповiдальнiсть cTopiH

7,1, У разi невиконання або неналежного чи несвосчасного виконання своiх зобов'язань за

ЩоговороМ Сiорони носуть вiдповiдальнiс,гь, передбачену законами та цим Щоговором.

7.2. Види nopyrп""" та санкцiт за них установленi Щоговором визначаlоться згiдно з вимогоIо

частинИ другоi cTaTTi 231 ГоспОдарського кодексу УкраТни,

7.З. Гарантiйне обслуговування по даному договору складае 2 (два) роки, Пiдрядник

гарантус якiсть та можливiсть експлуатачiт об'скта в мiсцях проведеного ним ремонту протягом

1,з,2, Замовник у разi виявлення впродовж гарантiйного TepMiHy експлуатацiТ об'скта

недолiкiв, вiдповiдальнiсть за якi
Пiлрялника i запросити його го Акта з визначенням в ньому TepMiHiB

усунення виявJIених вал (нелолi
у складаннi вищевказаного Акта, Замовнлlк7,3,З. У випадку вiдмови

мас право кт Пiдряднику для усунення ним

недолiкiв. Я
TepMiHll,

;"недопiкЬ у_ визначенi Актом
t{r{b, В {#trl(АбЬ в и ко н ав ц я iз

ttомпеттс:аЦtсtсl нок Пiдрядника.



VIII. Обставини непереборноi сили

8.1, Сторони звiльняr*."-uiiuИпоuiдuп"rо_.,ii за невиконання або неналежне виконання

зобов,яЗанЬЗациМЩоговоромУр*,.""'Икненняоо.'u""онепереборноiси:lи,якiнеiснУвалипiл
час укладаtrня !,оговору та виникли ,,o.u 

"on.uo 
CTopiH iЪ"uРi", ПЬu.rРОба' СТИХiЙНе ЛИХО' еПiДеМiЯ'

епiзоотiя, вiйна, акти уряду, якi можуть вплинути на умови виконання цього [оговору),

8,2. СторОна, U{О не мох(е виконуваТ" йбоu'оiuння за uим f,{оговором унас,ltiдок дiТ обставин

непереборнот сиJlи, повинна na nranr,ub Hixc протягом З днiв з моменту ix виникнення повiдомити

nPo u';:rТ'"';Ж?"#ЖТ:"ilЧ?ХТ;""" 
непереборнот сили лgодов),кусться бiльше Hixc 7 днiв,

ко}кна iз CTopiH в установЛеномУ порядкУ мас правО розiрвати uей ,Щоговiр,

IX. Вирiшення спорiв

9,1, У випадкУ виникненНо .nopi"-uOo розбiЖно.п.й СторонИ зобов'язуються вирlшувати 1х

шляхом взасмних переговорiв та консультацlи,
g,2,у разi ньлосягнення Сторонами згоди спори (розбiхtностi) вирiшуються у судовому

порядку,

Х. Строк дii договору

10.1. ЦеЙ,Щоговiр набирас чинностi з моменту пiдписання

оплати .-_до повного його виконання Сторонами' 
ках, що мають однакову

10.2.Idей,ЩоговiрУклаДае.гЬсяirriдписУеться'у2-хприМlрни

'"О"О"lЪlr:iН;"" даного щоговору можуть бути змiненi за взасмною згодоrо С'ГОРiН З ОбОВ'ЯЗКОВИМ

складанням письмового док}менту, г)пттпстпппннс no:
10.4. щогой;;;. оуr" ро.lрваний за взасмною згодою cTopiH_ одностороннс розlрвання

!,оговору мо11шиве лише у випадках, Ъередбачених цим ,щоговором та законодавством Украiни,

10.5, yci спори, що пов,язанi з цим щоговоfr ""оl*л:}ся. 
шляхом переговорiв MirK

Сторонами. я**о^""r,"i;'";;y;: бути вирiпrений шляхом переговорiв, BiH вирiшусться в судовому

порядку за встановленою 'iд"iдо*чiй 
,u пiдсуднiстю такого спору, визначеному вlдповlдним

чинним законодаI]ством УкраТни, .l,.i_,,ттштrч л"iб ня qг
10.6. tIiдписання цього договору сторонами засвiдчус тх згоду як фiзичних осiб на збирання,

ресстрачiю, накопичення, зберiгання, адаптування, змiн, пон9вlення та використання персональних

даних, якi зазначенi в цьому .щоговорi, з метою персонiфiкацiТ CTopiH ЦЬОГО ,ЩОГОВОРУ ВlДПОВlДНО ДО

l0.7. щаний договiр укладено у двох оригiнальних примiрниках, по одному для ко)Itноl 1з

cTopiH'10.8. 
у випадках не передбачених шим Щоговором, Сторони керуються нормами чинного

з урахуванням фактичного обсягу видаткiв
1) зменшення обсягiв закупiвлi,

замовника;
2) збiльшення цiни за одини

товару на ринку у разi коливання

до aбiп"*ення суми, визначеноi в

моменту пiдписання договору про

м ремонту
ком, якщо

ним ремонту,

i дiе до З|,|2.2021 року, а в частин1

пiсля його пiдписання до

iB пропорuiйно збiльшенню цiни ,гакого

не призвед9
на 90 д,tлiв з

нку за умови, що така змlна

- не .rастiше нiж один раз

покращення не призвсде до
З) локчууря,

зб iл ь ш енн ял9уN4 и-яизЕ i"-,"* 
4:;;{68id{#""ffi
(ir.ьi,tZ:7а_ссз2--

У,. r,/,_Уz,€,27r{)
;;{'";;;frання зобов' язань щодо

I
, !Jl |, лд4нr,_б_-_

вiдповiдно до договору протягом гарантiйного строку вlд дня
лЁ л лл,,

ffi;;;;fr"iИrrи строк n. u.rurоuлений договором або законом,
1 ---: *--..,.,.*,, ,, *ri

виявленi у межах гарантiйного строку,

Z.3.4. Пiдрядник гарантус мохtливiсть експJIуатацiТ об'екта в_



j'сктивних обставин, що спричинили таке

затримки фiнансування в1т|ат .1:_1::у,
с}ми, визначеноТ в договор1 про закупlвлю;

5) погодження змiн" цi"" В ДоГоВорi про закУпiвлю в бiк .r.nT.-:11 !т::ч::..:'1п"по"'
(обсягу) та якостi ToBapiB, робiт i послуг), у тому числi у разi коливання uT"]::lPy,:i ч::л
,*irоrБ;;ъ;;;,";;;;";". , опооur*ування - пропорчiйtrо до змiни 

'аких 
ставок таlабо пiльг з

7) змiни встановленого згiдно iз законодавством органами державнот статистики 1ндексу

споживчих цiн, змiни курсу iноземноi ваJIюти, змiни бiржових котирувань або показникiв platts,

дRGUS регульованих цiн (тарифiв) i нормативiв, що.застосовуються в логоворi про закупiвлю, У

разi uсrаrовлення в договорi про закупiвлю порядку змiни цiни;

10.9, ДiЯ договорУ npo iuny.ribn,oплоrr,"-бути продовжена на строк, достатнiй для проведення

процедури закупiвлi/спрощеноТ закупiвлi на початку наступного року в обсязi, що не перевищус 20

вiдсоткiв суми, визначеноТ в початковому договорi про закупiвлю, укладеному в попередньому роцi,

якщо видатки на лосягнення цiст цiлi затверджено в установленому порядку,

XI. Iншi умови
1 1 .1. Умови договору про закупiвлю не повиннi вiдрiзнятися вiд змiсту локументаrlii

спрощеноi закупiвrri (у тому числi за одиницю товару) .,.р.йо*uя процедури закупiвлi, IcToTHi

умови договорУ про'Ъu*у.,|uп. ,. мох(уть змiнюватися пiсля його пiдписанн,I до виконання

зобов'язань сторонами у повному обсязi, KpiM випадкiв перелбачених ст, 4l Закону УкраТни "Про

публiчнi закупiвлi"
11.2. На вимогу однiсi сторони iнша не мас права вiдмовити в проведеннi взасмозвiрки

розрахункiв станом тru ойу, в якiй зацiкавлена iнiцiююча Сторона у складаннi вiдповiдного акта,

пiдпr.urоrо i скрiпленого печатками CTopiH,

11,З. Сторони зобов'язуtоться свосчасно сповiщати про Bci змiни реквiзитtв у письмоtslи

формi.
11,4, змiни i доповнення до щоговору вносяться за згодоlо CTopiH,

ХII. Додатки до догOвору

хпI. Мiсцезнаходження та банкiвськi реквiзити cTopiH

ПIДРЯДНИК
Товариство з,обмеженою вiдповiдальнiстю кАгро

Флора> 1 7500,Чернiгiвська обл,, м,Прилуки,
вул.Ярмаркова 65/16

тел.066239200 1,0503 tз62з2
Код СДРПОУ 24842940
мФо380805

р/р
ЩКСУ м. К АТк

Iпн2484294

] rl зlt,г\4l!,^ 
,_,,,,,

t* ir,l,iiti'L

зАмовник
Виконавчий KoMiTeT

ПрилуuькоТ MicbKoT рали
1 7500, Чернiгiвська обл., м.Прилуки
вул.Незалежностi, 82,
тел./факс: (04637) 3-20- 1 5

Код еДРПОУ 04061814
мФо 820172

8080
н

J
"J

,|'r',." !
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Загшьна BapTicTb кошторисноi заробiтвоi

у толtу числi:

- заробiтна плата робir,никiв, не

- заробiтна плата в BapTocTi

- заробiтна плата в

о.М." /:/

20 267,00

4 бl1,00

I l 023,00

4 63з,00
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ВиконавчиГr KoMiTeT Прилуцькоi MicbKoi ради

lW 87_кб3_

У Б Щ.1,1-1:2013, [олаток У
Примiрна форма Nэ КБ-3

(найменування пiдприсмства, органiзачii)

lдентифiкацiйний код Сдрпоу
Замовник: Виконавчий KoMiTgT П

(найменування пiдприемства, органiзачiТ)

Генпiдрядник: ТОВ "АГРО ФЛОРА"
(найменування пiдприсмства, органiзаuii)

Субпiлрялник:
(найменування пiдприсмства, органiзаuiТ)

FIайменування будiвництвата його адреса: поверхонь (Послуги з поточного (ямкового) ремонту вулично - шляховоТ мережi
м. Прилуки Чорнiгiвськоi областi (вул. Ярмаркова, вул. Пушкiна, вул. Салов4 вул. Вокзальна (вiд вул. l Травня ло
залiзничного вокзалу), вул, Юрiя Коптсва, вул. l Травrrя (вiд вул. Юрiя Коптева до вул. Пирятинська) та вул. Земська)

ДОВIДКА ПРО BAPTICTЬ ВИКОНАНИХ БУДIВЕЛЪНИХ РОБIТ ТА ВИТРАТИ*

"u 1/"nli'rt-r, 202l р,

Вартiсть виконаних робir, та витрати

у тому числl за

звiтний мiсяцьзвtтнии мlсяць
вклIочно

Податок на лолану BapTicTb (l1!B)

i Р 99 9 to .gщ|.:ry!]1цI 11! нLy9lЦ в, i н в е нтар юз !ДВ_
r'ъ-^l.,-

у,гому чис.пi ПЩВ

* Витрати - вар,гiсть устагкування,

62,49з2о

прйбаваrоться викопавцем робi,г

м._, /-l
ýй,-."i.l

"*_ d;Ul* 2€ь,

(тис, грн.)

Найменування об'ектiв, пускових комплексiв

Всього BapTicTb викоtIаtIих робiт по об'скту булiвничтва (без

пдв)
у тому числi:

l. Булiвельнi

2. Iгrшi витрати

Податок на додану BapTicTb (П[В)
Всього BapTicTb виконаних будiвельних

пigуо

змонтованого устаткуваннJI (без ПДВ)
BapTicTb встановленого (що не монтуоться) устаткування, BapTicTb

l!. r,,a!l _i,,.

-.|Ji;",--'r5 -."

кАн

У е/Ц 'funnno
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' договIр лlъ ,,LrOb-R)
на пOслуги з поточного (ямкOвог0) ремонry вуличн0 - шляховоi мережi м. Прилуки

Чернiгiвськоi областi (вул. Ярмаркова, вул. Пушкiна, вул. Салова, вул. Вокзальна (вiд
вул. 1 Травня до залiзничного вокзалу), вул. Юрiя КOптева, вул. 1-Травня (вiд вУл. Юрiя

Коптева до вул. Пирятинська) та вул. Земська))

м. Прилуки 2021 року

Виконавчий KoMiTeT Прилучькоi MicbKoi ради В особi_мiського гOлови Попонко ольги
Михалiвни,_, що дiе на пiдставi Закону УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi" (далi
"Замовник") з однiеТ сторони, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю < Агро Флора> в особi
директора Боблян Олександра Валерiйовича що дiс на гriлс,гав!

"Пiдрядник"), разом Сторони, уклали, цей договiр про таке

I. Прелмет дOговору,
1.1. Пiдрядник зобов'язуеться надати Замовниковi закуrriвлi

, проводиться пlсля

ика, ocTaHHiM надаються
нково - KacoBi операчii

ДК 021: 2015 45230000-8 Булiвництво трубопроводiв, лiнiй зв' осе, дорiц
аеролромiв i залiзничних дорiг; вирiвнювання поверхонь (, ) ремонту
вулично - шляховоi мережi м. Прилуки Чернiгiвськоi '(БЙi."'Ярмаркова, вул, Пушкiна,
вул, Садова, вул. Вокзальна (вiл вул. 1 Травня до залiзничного вокзалу), вул, К)рiя Коптсва,
вул. 1 Травня (вiд вул, IОрiя Коптсва до вул. Пирятинська) ,га вул. Земська)) згiдно з вимогами, а

Замовник - прийняти i оплатити,гакi послуги.
1.2, Обсяги закугtiвлi робiт Mo)ItyTb бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування

видаткiв.
1.З, Вiдповiдно до п.З ст,бЗl:Щивiльного кодексу УкраIни, Сторони встановили, що }4чlови

цього договору можуть застосовуватися до вiдносин Mixc ними, якi виникли до його укладення.

II. Якiсть ToBapiB, робiт чи послуг
Пiлрядник повинен надати Замовнику, передбаченi цим Щоговором послуги! якiсть яких

вiдповiдас вимогам дiючого законодавства та нормативних док)лг\,Iентiв УкраТни.

III. t{iHa договору
3,1, Щiна цього .Г{оговору становить |94959,20rрн,(сто дев'яносто чотири тисячi дев'ятсот

п'ятдесят дев'ять гривень 20 копiйок), з П,ЩВ.. .Щоговiрна цiна с твердою,
З.2. Бrоджетнi зобов'язання виникають за,Щоговором у разi наявностi та в межах вiдповiдних

бюдхtетних асигнувань та вносяться на пiдставi додаткових угод до даного.Щоговору.
3.З. IdiHa цього [оговору може бути зменшена за взаемною згодою CтopiH.

IY. Порядоlс здiйсненця оплати
4, 1. Розрахунки проводяться шляхом:
оплати Замовником за виконанi роботи, на пiдставi пiдписаного Сторонами та скрiпrlеного

пеLIатками Акта приймання виконаних робiт (Форма JФ КБ-2в) та Довiдки про BapTicTb робiт (форма
N9КБ-З), який подасться Пiдрядником, Акги наданих послуt- (виконаних робiт) г,оryс Пiлрядtlик i разом
з представником, який здiйснюс технi.гний нагляд, протягом 3 днiв перевiряе акти з факги'тно наданиМи

послгами (виконанип,tи роботами), та ix якiстtо.
Оtlлата послуг (робiт) наданих (виконаних) з

усунення ocTaHHix. Оплата проводиться шляхом п коштiв на розрахунковий
рахунок Пiдрядника. При надходженнi коштiв з бl

платiжнi доручення до ГУДКСУ у Чорнiгiвськiй
здiйснюються ГУЩКСУ у Чернiгiвськiй областi.

кФпвý*

на рахунок
иЕрffiп9ф)

5.1. TepMiH
V. Викона i

1

I t"/r!r!у"-zrzrэ

\



VL IIрава та обов'язlси cTopill

6, 1, Замовник зобов'язаний:

6.1.1, Сплачувати за наданi послуги;

6,1.2. ПриЙ,u,",чuоuнi тrослуГи згiднО з актамИ виконаних робiт;

6.2, Замовник Мас ПраВо: ,_:_^ -, *л.; gсрт.ттlот{2ння[ зобов'язань ПiдрядникоМ,
6.2,1. Досrрокоuо розiрuа,и цей !,оговiр_J_о-*i невиконання :,

повiдомивrпи про ;;;;; у .rрЪ* 10 календарних днiв до,розiрваН:11, л,_,

6.2.2,водносторонньому ,"р;;;р".р"_" цей дьговiр у разi вiдмови виконавця зменшIити

очiкуванУ суму f\оговору, якrllо рiruе""ям Прилуu,-,Т;i;iоТ puo" кПро бюджет ПрилуuькоТ

.гериторiалurот.роiоъо, Ъzozl,pik> буле затверджена менша сума на даний предмет закупlвл1,

УразiрозiрванняЩоговорУВоДносТороннЬоМУ'ород*УЗамовникповiДомляеПроЦе
Виконавця n"a"ro"o за 10 itалендарних днiв до дати розiрвання Щоговору,

6,2.3, Контролювати надання послуг у строки, встановленi цr:-t::оuооо*,

6.2'4.ЗменIпУВаТиобсягнаДанняПослУГТаЗагаЛЬнУвартiстьцЬоГо,ЩоговорУЗалежноВlД
реальногО фiнансування вида.пr", Т-',u*оnoу'разi СтоРони вносЯть вiдповiднi змiни до цього

ОО'О"О|:;,r. 
IJимагати надання послуц вiдповiдно_до лержавних санiтарНИХ НОРМ ]1 ПРаВИЛ

у.гримання територiй населених мlсцЬ, tIинного законодuuar"u та нормативних документiв УкраТни, а

також }мов цьото.Щоговору; iз залученням представникiв громадсъких

органiзаuiй.
6,З, Пiлрялник зобов'язаний:

6,3.i. Забезпечити надання послуг у

6,з,2, забезпечити надання ПОСЛУГ,

II цього ЩоговорУ; 
___ ffляlrтттАЕЕq рI7п,', слуг та розглядати претензiТ, якi преД'являс

Вi,З,З, Усувати порушення вимог щодо якост1 по

Замовник у зв'язку з допущеними, порушеннями 1мов ,Щоговору,

6.3.4.УразiнеобхiДttостi,мiсцеВиконанняробiтобла,u'У"аГисиГнаЛЬноЮс.ГрlЧкоЮТа
попереджувалъними дорожнiмИ знаками, но шляховоТ мережi

6.з.5, ДлЯ виконання потоаIного (ямкового) ремонту вулич

використоВуватИ матерiальНi рa.ур.r, 
- 

r*i вiдповiдаютЬ державним стандартам, будiвельним

;;rч 
;*,чi"Чпт;}L^"l#r,fr?J,li]",iliiхilшньо.о 

середовиrrlа 
. 
паливно-ма.тильними

матерizutами, якi використовуIоться u ,rроu..i ексrlлуатацiт мапrин та механiзмiв при наданн1 послуг,

6.3.7'ПiслязаВершенняробiт,прибратитериторiю,наякiйПроВоДиЛисяремонТнiроботи.
б,4. Пiдрядник мас право:

6.4.1.СвосЧасноТаВПоВномУобсязiоТриМуВаТиПлаТузанаДанlпосЛУГИ;
6,4,2. У разi невиконання зЬбоu'"заrrь Замовни*о* ГIiлродником мас право достроково

розiрвати цей !,оговiр, повiдомивши про це Замовника;;;ро* 10 календарних днiв до розiрвання,

VIL Вiдповiдальнiсть стtiрiн

7.1. у разi невиконання або неналежного чи ",uоu.ri,"о::::::,:*ня 
своiх зобов'язанъ за

Щоговором Сторони несуть вiдповiдалi"i"", передбачену заiонами та цим,Щоговором,

7.2,видипорушень та санкцti за них установлонiдо,о"ором 
визначаються згiдно з вимогою

частини другоТ .rйi 231 Гостrодарського кодексу УкраТни,
,-^о^^t, скпапас 2 (два) роКи, ПiДРЯЛНИКи другоi cTaTTi 231 I ЬстtодарсьКОГО КUЛ\'КvJ/ J АУФrrrlr' 

роки. пiдрялник
7,3, Гарантiйне обслуговування по...даному o,::::_pj складас 2 (два)

.,_iл_т дrпттпvятяIтlт об,скта в мlсцях проведеного НИМ РеМОНТУ ПРОТЯГОМ

гарантуе. якiсть та можливiстъ екс

ДВОХ PoKiB, _ :!_ _л_л,,т ,-,,#Y^*;" ;;;}frЬ*цi1 об,скта розпочинасться з дати 'Р"йil:i
7,з,1. Перебiг *рi,:Y}ffi*'оУ::l":1ТЖ"#.L n.,i. експлуатуватися внаслiдок

oб'сктaiпРoДoвжУсrъrcя"i1{hкЖд'ЖiйнoгoтеpмiнyекcплyaTaцiТoб,сктa
недолiкiв, вiдповiд

qпродовж 5

'frIfiфfiffifiйFя
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!
.iдрядника i запросити його для складання вiдповiлног9_

I

ям в ньому TepMiHiB

/сунення виявлених вад (недолiкiв),
Акта, Замовник7,з,з.у випадку вiдмови Пiдрядника взяти участь у

мае право зробити це за участю тре,гьоТ сторони i для усунення ним

недолiкiв, якrцо пiдрядник не забезrrечить усунення встановлениХ неДОЛiКiВ У ВИЗНаЧеНi АКТОМ

термiни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити iнпrого виконавця iз

компенсацiсtо витраr, на надання послуг (виконання роботи) за рахунок Пiдtрядника,

7.з.4. ГIiлродrrr' гарантуе мохtливiсть експлуатацiт об'екта в мiсцях проведеного ним ремонту

вiдповiдно до договору протягом гарантiйного строку вiд дня прийняття об,екта замовником, якщо

бiльший гаран,гiйний строк не встановлений договором або законом,

т.з.j. пiдрод"rп вiдповiдас за лефекти, якi виникли в мiсцях 1-IроВеДНОГО НИМ РеМОНТУ,

виявленi у ме}ках гарантiйного строку.

VПI. Обставини непереборноI сили
8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненаJIежне виконання

зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi силио якi не iснували пiл

час укладання,Щоговору та виникли поза волею CTopiH (арарiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,

епiзЬотiя, вiйна, un , ур"ду, якi можуть вплинути на уfuIови виконання цього .Щоговору).

8,2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання зацим .щоfовором унаслiлок дii обставин

непереборноТ сили, повинна не пiзнiшЬ нiж протягопл 3 днiв з моментУ ix виникНення повiДомитИ

про це iншу Сторону у письмовiй формi. ,

8.з.-у разi, *on".rpoK дiiЪбЪтавин непереборноi сИли продовжуетьСЯ бiЛЬШе НiЖ 7 ДНiВ,

кожна iз CTopiH в установЛономУ порядкУ мае правО розiрвати чей,Щоговiр,

шляхом взасмних пероговорiв та консультацiй.
9.2,У разi нелосягнення Сторонами згоди

порядку.

спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому

оплати - до повного його виконання Сторонами,
10.2, Цей Щоговiр укладасться i пiдписуеться у 2-х

'ППuОu'iЪТ Х".,l#ЁТ:#|-#rТ?;зiрваний за взасмною згодою cTopiH, Односторонтlс РОЗiРВаННЯ

flоговорУ можJIиве лише у випадкаХ, тlередбаЧених циМ Щоговором та законодавством УкраТни.

iб,s. y.i спори, що по"'озанi з чим ЩогоВОРОiчl вирiттlуtоться. шJIяхОм перегоВорiв Mirrt

Сторонами. Якцо arrip n" мож9 бути вирiшений шляхом переговорiв, BiH вирiшусться в судовому

tIорядку за встановпйоrо пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору, визначеному вiдповiдним

чинним законодавством УкраТни.
10,6. пiдписання цього догоRору Сторонами засвiдчус Тх зголу як фiзичНИХ ОСiб На ЗбИРаННЯ,

ресстрацiю, накопичення, зберiгання, адаптування, змiн, поновлення та використання персональних

дurr", якi зазначенi в цьому Щоговорi, з метою персонiфiкаuiТ CTopiH ЦЪОГО ЩОГОВОРУ ВiДПОВiДНО ДО

ЗУ <Про захист персонаJIьних даних).
10,7, Щаний договiр укладено

cTopiH.
10.8. У випадках не пе

законодавства.

вором, Сторони керуються нормами чинного

10.9, IcToTHi рrови до змiнюватися пiсля його пiдписання до

примiрниках, що мають однакову

CTopiH з обов'язковим

,^-"ы#жфж
(Pe2^ф/4{z t / "с5 уа ctz е-;

пiвлi,
виконання зобов'язань сторона

ням фактичного обсягу видаткiв

ff р-,,r/ rtyazл:t:'

l
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Виконавчий KoMiTeT ПрилуuькоТ MicbKoi ради
найменування пiдприсмства, органiзаuii

Iдентифiкацiйний код еДРПОУ
Замовник: Виконавчий комi,гет Прилуцькоi MicbKoT рали
Генпiдрядник; ТОВ "АГРО ФЛОРА"
Найменування булiвництва та його адреса: Вирiвнювання поверхонь (Послуги з поточного (ямкового) ремонry вулично - шляховоj
мережi м. Прилуки ЧернiгiвськоТобластi (вул. Перемоги, вул. Берегова, вул, Шевченка, вул. Соборна, вул, Гiмназична, вул.

Петропавлiвська, вул, \4ихайлiвська, вул, Житня та вул. Киiвська (вiл вул, Петропавлiвськоiдо виiзду з MicTa в напрямку с.

Манжосiвка) v/
Найменування об'екта: Вирiвнювання поверхонь (Послуги з поточного (ямкового) ремонry вулично - шляiовоi мережi м. Прилуки
Чернiгiвськоi областi (вул. Перемоги, вул. Берегова, вул. Шевченка, вул. Соборна, вул. Гiмназична, вул. Петропавлiвська, вул,

Михайлiвська, вул. Житня та вул. КиТвська (вiд вул. Петропавлiвськоiдо виТзду з MicTa в напрямку с, Манжосiвка
,2

_ Акт N" Ц:п72//
приймання внконаних 0удlвельних poOlT
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Гl,-lР.r", ,pr"b"rpu*

l BapTicтb матерiалtв, виробiв та

j |Вартiстьексплуатачii
булiвельних маlllин

IL lЗагальновиробничi витрати

i-__-,l_--_-
I iВсього прямl l

, iзu.ап""овиробничi витрати

tll iкошти на зведення та

витрати при

i будiвельно-
х робiт у зимовий

перiол

Разом BapTicTb булiвс;Iьних

робiт (l+Il+III+IV)

Разом (I+ll+IIl+Iv+v)

ý{Фг"ý пsц
грн

грн,

l 90,89:

58,57

-'

l 60,56

l29ý9_r

'i--.,
;;;;,; 

-;;;.i
_ Г-_цr_r_{r|-ll

- - rjl оzsi -iаO,jа]

-|
l*
I

I

l
i

I IX. lКошти

l j,"rpu,
на пOкриlтя додаткових

, пов'язаних з

, збори, обов'язковi
встановленi чинним

Х, ]Податки

l iбулiвничтва (без ПДВ)

|законолавством 
i He.BpaxoBaHi

I lсклаловими Bapтocтl
|законолавством 

i He.BpaxoBaHi

I Iскладовими Bapтocтl

; |будiвництва (без ПДВ)
i -- |вйй-

| 
{I+tl+tIt+lv+v+vI+vtI+vllI |-lx)

I

I,I

I

|62 466i

.

l
]

I

I_li

--_l-,-_- 

- -,,I162 466I 
I

lil roo,soi
i Бб,8Ьl

l94 959,20 , l60,56

vf lyo,*,

-.-.-,i
l
i

]_9o,,|_Qi

l ?0,q9l

]

I

20 267,00

4 бl1,00

l l 02з,00

4 бзз,00

- заробiтна плtrта робiтникi
- заробiтна плата в

- заробiтна плата в
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iirr*ична, вул. Петропавлiвська, вул, МихайЛiВСЬКа, ВУЛ, ЖИТНЯ
_ а f,л--.--л л:л-"л\\ л_: -,,л -lciBKa)) згiдно ?

вимогами, а Замовник - 
прийня,ги i оплатйти TaKi послуги,

t.2. обсяГи закупiвЛi робiТ можу,гЬ бути змеНшенi заJтеrкно вiд реального фiнансування

видаткlв.
1,3. Вiдповiдно до п,3 ст.631 Ци в i л ьн о го коде ксу Укр аiн ц _С;9gо;tg_э_q1ан9:1 

л,и, що ум о в и

цього договору можуть застосовув ыfися до вiдносин MirK нимя скгi1
r "l,",,, Фдення.

'

договlр.л. L],г lJ,\

на послуГи з поточПого (ямкОвого) ремонту вулично - шляхово'l мережi м, Прилуки

ЧернiгiвськOi 0бластi (вул. IIеремоiи, ву{. Берегова, вул, IIJевченка, вул, Соборна,

вул. Гiмназична, вул. ПетропаrлiвЙка, вул. 
-Пrtихайлiвська, 

вул. Житня та вул. Киiвська (вiд

uyrr. П.rропавлiвськоIдо виiзлу з MicTa в напрямку с. Манясосiвка))

м. прилуки i ,Г9 rо)ч п,.,.t* ** , 2021 року

Виконавчий KoMiTeT ПрилучькоТ мiськоi ради в особi_мiqького голови Попенко ольги

Михалiвни,_,ЩQдiенапiдставiЗаконУУкраiниооПрОпдi9цевесаМоВряДУваннявУкраТнi''(далi
ооЗамовник'') з однiеi сторони, Товарисiво з обмежоною вiдповiдальнiстю к Агро ФлорaD в особi

директора Боблян Олександра Валерiйовича що дiе на пiдставi Статуту, з iншот стOрOни (далi

''Пiдрпдr"к''), разом СторонЙ, уппалй, цей договiр про тlке (лалi - Щоговiр):

I. Прелмет дOговору

1.1. ПiдрядниК зобов'язусться надати Замоцнйковi послуги по предмету закупiвлi

дк 021: 2015 45230000_8 Булiвниuтво трубопроводiв, лiнiй зв,язку т1 електропер:a.11 i:,_,, дорiц

ПI. I]iHa договору
З.1, L{iHa цього Щоговору становить .rurou".u tФ+qsq;zогрн,(ёто heBi

дев'ятсот tt'ятдесят дев'ять .рйu."" 20 когriйок), з ПЩВ ./{оговiрна цiна с твердою,

3,2, Бrоджетнi зобов'язання виникають за.Щоговором у разi наявностi та в межах

бtоджетниХ асигнуваНь та вносЯться на пiдставi додатковИХ УIод до даного .Щоговору.

З,3. Цiна цьогО ЩоговорУ може бути зменШена за взасмною згодою CTopiH,

IV. Порядок здiйснення tiплати

Пiдряltник повинен
вiдповiдае вимогам дiю,lого

вуJL Берегова, вул.

вул. Михайлiвська, вул,

II. Якiсть ToBapiB, робiт чи
надати Замовнику, перелбаченi
законодавства та нормативних д,

вlдповiдних

4. 1. Розрахунки проводяться шляхом:
оплати Замовником за виконанi роботи, на пiдставi пiдписаного Сторонами та скрiпленого

печатками Дкта приймання виконаних рЪОi, (Форма Nч ItБ-2в) та Щовiлки_ про BapTicTb робiт (форма

мкБ-з), який подасться Пiдрядником. Аюи наданих посJгг (виконаних робiт) гоryс Пiдрядник i разом

з преди.авНиком, який здiйСнюс технi.гний наглЯд, протягоМ 3 днiв перевiряс акм з факr-иT но наданими

посл}тами (виконаними робо,гаtчrи), та ix якiстю,

оплата послуг (робiт) наданих (виконанлlх) з нелоробками i дефектами, проводиться пlсля

усунення ос,ганнiх, оплата проводи,гься IпJlяхом перерахування грошових коштiв на розрахунковий

рахунок l1iлрядника. При надходженнi коштiв з бюджету на рахунок,Замовника, останнly j"i1::Ti,

здiйснюються ГУЩКСУ у Чернiгi
робiт

5.1, TepMiH виконання 1 року.
5,2. Мiсце ви обл., м. Прилуки, вул. Перемоги,

Петропав.ltiвська,
виIзду з MicTa в

вул. Гiмназична, вул.
iBcbKoT до

напрямку с. М4нжосi
оУ;", al

r??r'tlz",.z -
#*rl Jgе.rа

г-l.. 7ц, ;f{зч:. 
,0w

.лостJуги,
l

_",l

Ё;;.;ь
послуг:
iд ,ъьtс;

?,:!:, Ъ



двох poKiB.
7,З.1, Перебiг гарантiйного

об'скта i rrроловжусться на
недолiкiв, вiдповiдальнiсть за я

7,З.2. Замовник у
недолiкiв, вiдповiдальнiсть
Пiдрядника i запросити йо

усунення вия
/.J.-)

мас пра

кФпf,$ц

,гермiну експлуатацii об'екта розпочинаеться з дати

якого об'ект не мiг експлуатуватися

гарантiйного TepMiHy експлуатацiТ об'

зобов'язаниiт без затримки сповlстити про це

iдного Акта з,визначонням в ньому TepMiHiB

YI. Права та обов'язки cTopiH

6,1, Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Сплачувати за наданi послуги;

6,1,2, ПриЙмаIи наданi послуГи згiднО з актами виконаних робir,;ia

{

{
6.2. Замовник мас право:
6,2,|, ,Щостроково розiрваrи uей ,Щоговiр у разi невиконання зобовlязань Пiдрядником,

повiдомивши про це його у строк 10 календарних днiв ло розiрвання;.
6,2,2.В 0дностороннЬому поряДку розiрвати шей,Щоговiр у разi вiдмови Виконавця зменшити

очiкуванУ суму ,Щоговору, якщо рiшення* Пр"пуuькоТ MicbKoT рали кПро бюджот Прилуцькоi

територiальноi громад иiа2о2| piк> буде затверджена менша сума на даний Irредмет закупiвлi,

у разi розiрвання Щогоъору в односторонньOму. порядку Замовник повiдомrляе про це

Виконавця письмо;о за 10 календарних днiв до лати розiрвання.Щоговору,
6.2,3. КонТролюватИ надання послуг у строки, встановлонi цим,Щоговором;

6.2,4. Зменшувати обсяг надання послуг та загаJIьну ЬартiстБ цього ,Щоговору залежно вiд

р9аJIьного фiнансування видаткiв. у такому разi сторони вносять. вiдповiднi змiни до цього

Щоговору;
6,2.5, Вимагати надання

утримання територiй населених
такох( }мов цього Щоговору;

наданиХ посJIуг iз зыIученням представникiв громадських6.2,6, Перевiряти якiсть
органiзашiй.

б.3. Пiдрядник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановленi цим [оговором
6.3.2,Забезпечити надання послуг, якiсть яких вiдповiдас умовам, установленимроздlлом

II цього fiоговору; 
гтi ппп\/тттеннrI Rи\,4 I претензiТ, якi пред'являс

6.3.3. УсуВам поруШення вимог щодо якостi послуг та розгляцатI,

замовник у зв'язку з допущеними порушеннями умов Щоговору.

6.з,,4, У разi необхiдностi, мiсце виконання робiт облаштувати сигнальною стрlчкоIо та

попереджувальними дорохtнiми знаками,- 
6,3.5. Для виконання поточного (ямкового) ремонту вулично шляхово1 мереж1

використОвуватИ матерiальНi ресурсИ, якi вiдповiдаютЬ державниМ стандартам, будiвельним

нормам, iншим нормативним документам та договору,
6,з,6. Не допускати забрулнення навколишнъого середовиrLIа паливно-мастильними

матерiалами, якi використовуIоться в прочесi експлуатацiт машин та механiзмiв при наданнi послуг,

6,З,7. Пiсло.u".р,rr.rня робiъ прибрати територirо, на якiй проводилися ремон,гнi роботи,

6,4, Пiдрядник мае право:

б.4,1, Своечасно та в повному обсязi отримувати плату за надан1 посJIуги;

6.4.2. У разi невиконання зобов'язань Замовником Пiдрядником мае право достроково

розiрватИ чей ЩогоВiр, повiдоМившИ про це Замовника у строк 10 календарних днiв до розiрвання,

VII. Вiдповiдальнiсть cTopiH

7.1. У разi невиконання або неналежного чи несвосчасного виконання свотх зобов'язань за

Щоговором Сторони несУТЬ вiдповiДальнiсть, переДбачен.У ЗаконаМи Та ЦИМ,Щоговором- 
л л -

7 ,2, Види nopy-""" та санкцiТ за них установленi Щоговором визначаIоться згlдно з вимогою

LIастини лругот cTaTTi 231 Госirодарського кодексу УкраТни.., ,

7,З. l'арантiйне обслуговування по даному-договору складас 2 (лва) роки, Пiдрядник

гарантус якiсiь та можливiсть експлуатачiт об'скта в мiсцях проведеного ним ремонту протягом

i послуц вiдповiдно до ,щержавних санiтарних норм та правил

мiсцьо чинного законодавсrui та нормативних документiв Украiни, а

прийняття
внаслiдок

}иIлрвкшаного Акта, Замовник
iД{мfй{^я усунення ним

.,tftпфдфяр



;рмitли, Замовник може зроои,l,и ltv

(омпенсаЦiсtо витраТ на наданНя послуГ (виконанНя рФоти) за рахун

" 
? д пiппяпник гарантус мохtливiсr,ь ексtIJIуагацi'f об'скта в__м

",оrо",1iJ^r;5ffifi,ЖffiJ:J;#Ж;Ж;;;liо 
ono прийняття об'скта замовнИКОМ, ЯКШIО

л *л--..у, fiлглрлllпfuт ябо законоМ.

;НН:;i".".Й##ЪЫ;,;;;;,"нЬвлеlл,,_зi::"":::т jf i_#x"il;
; ;:i,Н,ff#"Н1l;Тi]]:Т'Нf.ffi ;i ;;;;-;" u мiсц,х llроведного ним ремонту,

виявленi у межах гарантiйноr,о строку,

VШL Обставини непереборrrоi сили

8'1'СторонизвiльняюТЬсявiд-вiДповiДальностiЗанеВиконанняабоненаЛежнеВиконання
зобов,язанЬЗациМ[оговоромур*iйi"*п.ппооо*uuiо.пЪ"ереборноТсили,якiнеiснУвалипiд
час укладання !,оговору та urn"nn" n;;;^;;;"* Cropir-iuu'upio, пЬu",.рофа, стихiйне лихо, епiдемiя,

епiзоотiя, вiйна, акти уряду, якi можуть вплинути ,u у*оъIi u"no"u"no u::,o ,щоговору),

8.2. СторОна, щО не може ""nony"*" 
.обоu'r.uп", ,u u", Щоговором унаслiдок дii обставин

непереборноi сили, повинна ". :r.Jл,:]:, 
Hixt протя,о*'^l;Б , моменту тх виникнення повiдомити

;;; -, 
ьтr"';Ж;Ъ#ЖХ:";1,t"u'#;,"" неперебор,l:т#i1ы,lн::rr,ться бiльшlе НiЖ 7 ДНiВ,

кожнаiзСторiнВУстаноВЛеноМУПоряДкУМаепраВорозiрватиuеЙЩоговtр.

IX. Вирiшення спорiвл

9,1. у випадку виникненн" .пооiu;d;;;аi;по."й сторони зобов,язуtоr,ъся вирiпrувати 1х

,по"оЪЪ'.u;';Н,ТýЖ::Жi-Н:fiТ"Нrзгоди спори (розбiжностi) вирiuтуюl*ся у СУДОВОМУ

порядку,

Х. CTpolt дii договор} . 1 1..' ,.,ло,l nn,.rr А

l0.1.ЦеЙ,Щоговiрнабираечинностiзйомеп'УпiдпйЬп'яiдiсдо31,|2'2021рокУ'аВЧастин1
onn*";;" 

fi:"r,Ё:.iШ ТýЖts"JХТIХ.r.r"." у 2-х примiрниках, що маlо'Ь ОДНаКОВУ

{
t'"

юридичну силу.
10.3, Умови даного Щоговору можуть бути

{

'ппuоu'iъ:il ffii"ЧТТ:,iЗ-#rТ?;зiрваний 
за.::.:y::, згодою cTopiH, односторонне розiрвання

щоговору мохtливе nrr. у випадках, п.релба,,ених цим Щоговором,_1.:11о,ооавствоМ 
УкраiНИ,

10,5. yci спори, що пов,язанi'з цим Дого"ОfrО,""РirПУЮ'rЪСЯ.ШJIЯХОМ 
ПеРеГОВОРiВ МiЖ

Сторонами. Якщо .nip n" м9ж: бути вирiшений шляхо* n.pb.oBopiB, 
_BiH 

вирiшусться в судовому

порядку .u u.runuinboro пiдuiдоrчi*J-r. "iд.уд"i.rЬ 'uno"o 
*ОРУ: ВИЗНаЧеНОМУ ВiДПОВlДНИМ

чинним законодавством УкраТни, 
_-_ l/а-л*аттоа,тi Qяпl }iзичних осiб на збирання,

10,6. Пiдписання цього договору Сторонами 
_засвiлчус 

ix згоду як с

реестраuiЮ, "uпо'"чaння, 
зберi.u*rrrо, uou'ryru""o, змiн, по,новлення та використання персонаJIьних

даних, якi зазначе"i u u"ory До.оворi, з метою '"p.oni{,inЫ 
bropi" цього Д,о,о"ору вiдповiдно до

ЗУ кПро захис.г персональних даних)' :--л- , по одномУ для кояtноi iз

10,7. Щаний договiр укладено У двох оригiнальних примiрнчках

cTopiH.10,8. 
у випадках не передбачених цим щоговором] сторони керуються нормами чинногс

законодавства.
10.9, IcToTHi умови договору

змiненi за взаемною'згодою CTopiH з обов'язковим

виконання зобов'язань сторонами в

1) зменшення обсягiв заfi

замовника;
2) збiльшення цiни за од

товару на ринку у разi коливанl

до
м

визнаLIеноl в

про

пlвлю;

призведе л

пропорчiйно збiльшенню цiни таког,

, .u уrЪur, що така змiна:: Iti::,,j

лl1l,,.,,.,-rтrтq с\лlfи



4) продовження строку дiТ договору про з"-у,]1:1:,:':

лередачi товару, виконання робiт, надання посjIуг у раз1 вини}
.р.лuчi rоЪuру, виконання робiт, надання посjIуг у раз1 виник

'язань щодо
пiдтверджених

оТ сили,

суми, 
Tж;]:J*T:ile;"ff"rжfiiooi "оо 

.uryli_*|з :j]::Y:l*.n"o 
(без змiни кiлькостi

(обсягу) та якостi;;;i;, |обrт,i послуг), у тому числi у разi колива}Iня цiни товару на ринку;

6) змiни цiни в договорi npo .ъпуriiвлIо у .u'orny зi змiною ставок податкiв i зборiв таlабо

змiноtо умов щодо на2lання пiльг з оподаткування - пропьр,riйно до змiни таких ставок таlабо пiльг з

ОПООЧ]ul;Н; 
вс'ановленого згiдно. iз закон"о"1:]:":.":жуч:_*:1,:1"J"";;,flжнi.',о,п"

сПох(иВаIихцiн,змiникУрсУiноземноТВалЮти,змiнибiржовихкоТирУВаньабопоказникiвРiаtts,
ARGUs регульованих цiн (тарифiв) i -;Й;"i,r, ч: :тт::::у,о,uQя 

в договорi про закупiвлtо, у

разi встановлення в договорi rriro закупiвлю порядку змlни цlни;

10,9. 
'lЩiя 

догоRору про закупlвлю може бути rrроловжена на строк, достатнiй для проведення

процедури закупiвлi/спроlценот закугiiвлi ,"_1::т-J_:аступного роп1_*_1б,язi, що не перевиlцу,29

вiдсоткiв суми, визначенот в п9lатlо.вому договорi про закупiвлю, укладеному в попередньому роц1,

якIцо видатки на досягнення цiсТ uiлi затверджено в установJIеному порядку,

ХI.Iншi yMoBIr

11.1. Умови договору про закупiвлю не повиннi вiдрiзнятися вiд змiсту__,_1олlу"",uu"

спрощеноТ закупiвлi (у тому числi за одинfiцю,-::ру) :"!*о-*эя_процедури 
закупiвлi, IcToTHi

умови договору про закупiвлю не можуть змiнIоватися пiсля його пiдписання до виконання

зобов'язань сторонами у повному обсязi, KpiM випалкiв перелбачених ст, 41 Закону УкраТни "Про

публiчнi закупiвлi", i.лл пffоDо оiпплп*ити 
, :,,____

11,2, На вимогу однiст сторони iншrа не мас права вiдмовити в проведеннi взасмозвiрки

розрахункi" .ruro*- nu о*у, в якiй .uuinuun."a iнiцiююча Сторона у складаннi вiдповiдного акта,

iiоп"aЬпого i скрiпленого печатками CTopiH, 
-л.: л_,i-т;т пеквiзитiв v п

l1.З, Сторони зобов'язуються свосчасно сповiщати,про Bci змiни реквiзитiв у письмовlи

формi,
l1.4,ЗмiниiДоповненняДоЩоговорУВносяТЬсяЗазГоДоюСторiн'

oбiск'иuни*oб.,uu"'],ЩocПpиLIИниЛИ'ГaкеПpoДoBx(еНня'}тoщrlwуvvvуlrl
затримки фiнансування витрат замов.ника, за умови шо Taki з,iT, не l-Iризведуть до збiльшення

зАмовник
виконавчий комiте,г

ПрилучькоТ MicbKoi ради
t Z5OO, Чернiгiвська обл,, м,11рилуки

вул.Незалежностi, 82,
,гел,/факс: (04бЗ7) З.-

Код еДРПОУ
мФо 8201

р/р
ЩКСУ м.

ПIДРЯДНИК
Товариство . ой.*.ною вiдповiдальнiстю кАгро

Флора> 17500,Чёрнiгiвська обл,, м,Прилуки,

вул.Ярмаркова 65/16

,"п.Ь662з 9200 1,05 0з |з 62з2

Код еДРПОУ 24842940
мФо380805

АТк
IПН 24842nOrrr6_|.',-
\ lji:l''
Э*\ l,',i,I,,

n*.

4Jч,
i,:Y;;iiТЪ

с.-а,:]i

dt 
"jb

фаа *
,Еоаа//)



i'l r: l

вулично - шляховоi MeperKi м. Прилуки Чернiгiвсьttоi областi (вул;fIеремоги,

вул. Берегова, вул. Шевченка, вул, Ьоборна, вул, Гiмназична, BУJL 
*]у::.:::::,::,[rJ r'r. UvУvl vUф, v

uyn. М"iайлiвськ", "уr. 
Житня ,Ъ uyo. КйТвська (вiл вул. IIетропавлiвськоТ до виi'зду з

MlcTa в IIапрямку с. Манясосiвка))'О

м. Прилуки " 4{ "Jr\.p-ja*_2021 роttу

зАмовник

Виконавчий KoMiTeT

Прилуuьrtоi Micbrcoi ради
1 7500, Чернiгiвська обл., м.Прилуки
вул.FIезалеrкностi, 82,

тел./факс: (04637) 3-20- 15

Код еДРПОУ 0406l814
мФо 8201,12

р/р -IJAZ
дксу н248429425]i6|

Виконавчий комiте,г I1рилуuькоТ Micbtcoi Ради в особi п,tiсьtсого гоJIови

IIопенttо ольги N4ихайлiвни, що дiе на rliдставi Заrtону Укратни "r[po мiсцеве самоврядування

в YKpaTHi" (да.lli "ЗамовtIик") з однiсТ сторони) та Товари"uо з обмеrttеною вiдtповiдальнiстю

<Дгро Ф,шора> в особi диреltтора Бобляна олександъа Валерiйовича, що дiс на пiдставi

Стаrуту, (далi ''IIiлрядниd'), з iнпrоТ с,I,орони, разом Сторони, укJIали цю додаткову угоду

пDо наступне:
1, У зв'язку з несПрия"t.ливИми погоДними умовамИ вI]естИ змiни д{о доl,овору вlл

19.04,2021 Ns 01-Щ.'На послуги з llоточIIого (ямкового) ремонту вуJIиLIIIо - шл,IховоТ Mepexci

м. Прилуrси Llернiгiвсьlсот област,i (вул, Перемоги, вул, Берегова, вул, TTTeB,leHKa,

вул. Собороrо, 
"yn. 

Гiмназична, вул. П.rроrrоu,rlо.ur,о, вул, Михайлiвська, вул, Житня та

вул. Киiвсьrса (вiд By,rl. l1етропавлiвсьrсоi до виiзttу з MicTa в I,Iапрямк)/ С. MaH>tcociBKa))", а саме

пуlIкт 5.1. викласти I] новiй редакцiТ:
,,5.1. Терл,tirt вuконанl.tЯ поСлу?.;dо 25 пlравнЯ 202I року" ,

2. Bci iI.rшi умови договорУ, не обумовленi r]icro додаткоl]оlо угодою, заJIиIпаю,гьс,I

без змiн.
З. Ця i{одаткова угода с невiд'смною LIастиною договору вiД 19.04,2021 N9 01-fl "FIа

lIослуги з потоLIного (ямкового) ремонту вулиаIно - пr,rrяховоТ Mepelrci м. Прилуtси

Чергriгiвсьrсоi областi (вул П.р.rоr", uуn, Берегова, вул, LIIевченка, вул, Соборна,

вул, ГiмНазичLIа) Byll. I1етРопавлiЬсЬка, вуJI. Михайлriвсьi(а, Bylr, }Китня ,га вул, КиIвська (вiдц

вул, IiетропавлiвськоТ до виТзду з MicTa в напрямку о. MaHrKociBKa))",

4, Ця додаткова угода укJтадаеться 1 пlдписусться у 2,х примiрниках, що мають

однакову юридичну сиJIу,

]lIдрядник

То в ар иств о з об M e )Ke [l o to в i дi t о в i/lа,п ь н i стю

кАгро Флора>
17500, Чергriгiвська обл,, м. Прилуttи,

вул. Ярмаркова, 65/16,
тел. (066)2З92001, (050)3 |362З2

i(од СДРПОУ 24842940
мФо з 80805

р/р UA3 i 3 8 0 В 05!qQШ0_88ЛQ08],Ц2а8
Ыr ВuИ,lr,Райзен банtс кАваль>> м, КиТв

l j] БоБл'II-I



кФпня

q
d,/

Примiрна форма Nо КБ-2в

ДСТУ Б Д. l. I-1 :20l 3, Додаток Т

Виконавчий коlliтет Прилуцькоi MicbKoT рааи
найменуваиня пiлприемсгва, органiзаuii

lаентифiкачiйний код еДРПОУ
Замовник: Виконавчий комiтчг При,ryuькоi MicbKoI ради

Генпiдрядник: ТоВ "дГРо ФJIоРд"
Найменувалня булiвництва та його адреса: Вирiвнювання поверхонь (Поточний (ямковий) ремонт вуличнО -
шляховоi пlережi м. Прилуки Чернiгiвськоi областi (вул, Котшревського, вул. Боброва, вул. СОРОЧИНСьКа, ВУJI.

Густинська, вул, lBaHa Скоропадськоrо (вiд вул, ЗемськоТ до вул. Алгазiна), вул. Косгянтинiвська, вул. lBaHiBcbKa, вул.

Ветеранська та ьул, Длrазiна))" цо,/

Найпленування об'екта: Вирiвнювання поверхонь(Поточний (ямковий) peltoHT вулично - шляховоI мережi м. Прилуки

Чернiгiвськоiобластi (вул. Котляревського! вул. Боброва, вул. СоРочинська, вул. Густинська, вул. lBaHa

Скоропадського (Вiл вул. Зопlоькоiдо вул, Алгазiflа)! вул, Коrглнтинiвська, вул. lBaHiBcbKa, вул, Вотеранська та вул.

Алгазiна))"

^кт 
N, L|/-*),/У

- 
/-

Ч.ч
лк

Наймеtlув
all lIя

робiт i

ви,I,рат

Обгруltry
ва}|ня

(rши(lр i

Nc позицii
норматив

у)

Одиниця
вимiру

кiлькiсть

поточна цiна одиницi, грн,

Виконано

робiт,
(витрати)

грн.

Витрати
працi

i,;( .,

!, i.|

всього

ч тому чиолl

зарOбiтна
плата

Витрати
праui

робiтн и Ki

в, tцо

обслугову
ють

машини,
на обсяг

робiт,
лtод, год.

цiя
машин та
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договIр ýся -
кФгтfis"d,

на послуГи з поточНого (ямкового) ремонту вулично - шляховоI MepelKi м. Прилуки

ЧернiгiвськOi.Oбластi (вул. Котляревського, вул. Боброва, вул. Сорочинська, вул, Густинська,

вул. IBaHa С*ороrчлського (Й,yn. ЗемськоIдо вул. Алгазiна)r.ВУл. КостянтИнiвська,

вул. IBaHiBcbKa, вул. Ветеранська та вул. Алгазiна))

d/

Виконавчий KoMiTeT I1рилуuькоТ MicbKoT ради В особi_мiського голови llопенко ольги

михалiвни,_, що дiс на пiдставi Закону Украiни "Про мiсцеве саМовРяДУВаННЯ В УКРаIНi" (ДаЛi

''Замовниtс'') з олнiсi сторони, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю к Агро Флорu в особi

директора БобляН ОлександРа ВалерiЙовича цо дiС на пiдставi Статуту, з iншоТ сторони (далi

''Пiдрuj*п"к"), разом Сторони, уклали, цей договiр про таке (лалi - Щоговiр):

I. Предмет договору
1,1. ПiдрЯдник зобОв'язустьсЯ надати Замовниковi послуги по предмету закупlвJIl

дк 021: 20i5 45230000-8 БулiвниЧтво трубоПроводiв, лiнiй зв'язку та електроп9редач, шосе, дорiг,

аеродромiВ i за-lIiзничНих дорiг; вирiвнювання повеРхонь (ПоСлуги З поточного (ямкового) ремонту

вулично - шляховот Mepexti м. 11рилуки ЧернiгiвськоТ областi (вул. Котляревського,

вул. Боброва, вул. Сорочинська, вул, Густинська, вул. IBaHa Скоропалського (вiд Bylr, ЗемськоТ до

вул. ДлгаЗiна), вул. Кост,янтиНiвська, Byrr. IBaHiBcbKa, вуJI. Ве,гераноька та вул. Алгазiна)) згiлно з

вимогами, а Замовник -_ прийня,ги i оплатити TaKi послуги,

1.2. обсяг, закупiuлi робiт Mo)ItyTb бути зменшенi залехсно вiд реального фiнансування

видаткiв,

м. Прилуки ,{ ý ri. tr ,. r. "l,ч, 2021 рокУ

1.3. Вiдповiдно до п.3 ст.631 Щивiльного кодексу Украiни, Еили,. цQ умови

цього договору можуть застосовувulисядо вiдносин мiж ними, якi tиКли до його,:укладення,
л;ljJ,,, ,.,i'.,\:' i l.)li::,!ф, k#,vi:"I' 

j

II. Якiсть ToBapiB, робiт чи п
tъ illýle;ýB {?il,,i}: i

l) lj ,J,l I

Iliдрядник повинен надати Замовнику, передбаченi цим яких

вiдповiдас вимогам дiючого законодавства та нормативних докуfчIg

III. IdiHa договору
З.1. L{iHa цього ЩоговорУ становитЬ |94959,20rрн.(сто дев'яносто чотири тисяLIl

п'ятдесят дев'ять гривень 20 копiйок), з ПЩВ.. ,Щоговiрна цiна с твердою,

з,2, Бrоджетнi зобов'язання виникають за Щоговором у разi наявностi та в межах вiдповiдних

бюдх<етних асигнувань та вносяться на пiдставi додаткових угод до даного Щоговору,

З,З, I_{iHa цього Щоговору мохtе бути зменшена за взаемною зголою С,горiн.

IV. [Iорядок здiйснення опJIати

4.1, Розрахунки проводяться шляхом:
оплати Замовником за виконанi роботи, на пiдставi пiдписаного Сторонами та скрiпленого

печатками Дкта приймання виконаних робiт (Форма }h КБ-2в) та Щовiдки про BapTicTb робiт (форма

N9КБ-З), який подасться Пiдрядником, Аrсги наданих посJгу.г (виконаних робiт) гоryе ПИрядник i разом

з предсгавНиком, який здiйСнюс технiЧний нагляД, протяIоМ 3 днiВ перевiряс акти з факr-ично наданими

послугами (виконанипли роботами), та ik якiстtо,

оплата послуг (робiт) наданих (виконаних) з нелоробками i лефектами, проводиться пiсля

усунення ocTaHHix. оплата проводиться шJIяхом перерахування грошових коштiв на розрахунковий

рахунок Пiдрядника. ГIри надходлсеннi iB з бюджету на рахунок Замовника, ocTaHHlM надаються

Подальшi розрахунково - KacoBl операц11

здiйснюються ГУЩКСУ у Чернi
робiт

5.1, TepMiH виконання
ГIрилуки, вул. Itотляревського,5.2. Мiсце

вул. Боброва,
вул. Алгазiна)_

падського (вiд вул. ЗемськоТ до

i]{
дев'ятсот

Y. Викон

{а та вчл. Алгазiна'.//,Zretra'C 
\,{/

платiжнi доручення до ГУДКСУ



u

6,1.1. Сплачувати за наданi послуги;

6.i.2.ПриЙМаТинаДанiпослУгизгiДноЗакТаМиВиконанихробiт;

2.3.i,ът;ъ:ж""1rжрвати чей /{оговiр у p*i 
:,.:::н€ння 

зобов,язань tliдрядником,

повiдомивlIIи прО це його у .rpon 10 календарних лнiв до розlрвання;

6'2,2'ВоДносТороннЬоМУ,,ороопУро.i1*-"чейЩЬговiрУразiвiДмовиВиttонавцяЗМеншиТи
очiкувану оlму Щоговору, якщо prr."no* flprnyuonf *i."noi' Ъuо, <IIро бюдхtет I1рилуuькоТ

територiЫ,"поТ .роrал "йZozt 
piK> буле затверджена менша аума на даний предмет закупlвл1,

У разi розiрвання Щоговору в односторонFIьому порядкуt Замовник повiдом,llяс про це

Виконавця n"ar"o"o за 10 календарних днiв до дати розiрвання Щоговору,

6.2,3. Контролювати надання послуг у строки, встановленi ii:_Д::"вором;
6'2.4.ЗменшУВатиобсягнаДанняПосЛуГТаЗаГаЛЬнУВарТlЗцЬоГоЩоговорУЗаЛех(ноВlД

реального фiнансування вида,гпr". У .IuкoМy разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до цього

Oo.ouoз:i,r, 
вимагати надання послуг, вiдповiдно до ,щержавних санiтарних норм 11 rIравил

утриманнЯ територiй населених мlсцЬ, чинного законодавства та нормативних докум9н,гiв УкраТни, а

тако}к }мов цього ,щоговору; ,з залученням представникiв громадських
6.2,6, Перевiряти якiсть наданих послуг 1

' 
6. i. Замовник зобов'язаний:

органiзаuiй.
6,3. Пiдрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у

6,З.2, Забезпечити надання послуL

об'скта i продовlкусться на строк,

недо:tiкiв, вiдповiдальнiсть за як1

7,З,2, Замовник у раз1

недолiкiв, вiдповiдальнiсr,ь за якi

Пiдрядника i заffitfи,
усупення

7.з

VI. Права та обов'язки cTopiH

строки, встановленi цим,Щоговором:'

,niar" яких вiд1-1овiдас )мовам, установленим роздlлом

II ЦЬОГО ЩОГОВОРУ; 
nTi fi^n\ITTTp,.,,gT Rим слуг та розглядати претензiт, якi пред,являе

6.3,3, Усувати порушення вимог щоДо якосТ1 Поi

Замовник у зв'язку з допущеними порушеннями умов Щоговору,

6.з,4. у p*i 
'r.оЪriдностi, 

мiсце виконання робiт обпu-,уu-и сигнальною стрlчкою та

попередх(увальними дорожнiми знаками,

6,З,5. Для виконання noro.r"o.o (ямкового) ремонтУ вуличнО шляхово1 мереж1

використоВуватИ матерiальНi р"aур.", 
',*i 

вiдповiдЬютЬ державниМ стандартам, будiвельним

"opru*, 
iншим нормативним док),ментам та договору,

6'з'6,НеДопУскаТизабрУДненнянаВкоЛишнЬоГосереДоВиЩаПаЛиВно-МасТиЛЬниМи
матерiалаМи, якi використОвуIоться. в'проuесi експлlj1l;цiТ машин та механiзмiв при наланн1 послуг,

6.3,7, Пiсля завершення робiт, rrрибрати територlю, на якiй прЬволилися peMoHTHi роботи,

6.4. Пiдрядник мас право:

6.4.1. CBocalacнo та в повному обсязi о,гримувати плату за надан1 послуги;

6,4,2, У разi невиконання зобов'язань Замовником Пiдрядником мас право достроково

розiрватИ цей ЩогоВiр, повiдоМившИ про це Замовника у .rpon 10 календарних днiв до розiрвання,

VII. Вiдповiдальнiсть cTopiH

7.1'УразiневиконанняабоненалежноГочинесВосЧасноГоВИконаннясвоТхЗобов'язаньза
,Ц,оговором Croporn" n".yri 

"iдrrовiдальнiсть, 
передбачену законами та цИМ ,Щоговором'

'1.2. tsидипорушень та санкцii за них установлепi До,о"ором визначаються згiдно з вимоголо

частини лругоТ .rurri 2З 1 Господарського кодексу УкраТни, , 2 (пва) роки. п,
7,З. I'арантiйне обслуговування по даному договору складас 2 (два) роки, Пiдрядник

гаран.гус якiсть та мохшивiaru "пaппуатацii 
об'скта в мiсцях проведеного ним ремонту протягом

експ.пуатаЦiТ об'скта розпочинаеться з дати

rrrвж o*nro об'скт не мiг експлуатувЫгИСЯ

тiйного TepMiHy ексtlJiуатацiТ об'скта
]язаний без затримки сповiстити про цсl

прийняття
внаслiдоtt

мас

кфгý



tомпенсацiеIо витрат на надання послуг (виконання роботи) за

7.3.4. Пiдр"дrик гарантуе можливiсть оксплуатацiТ об'

вiдповiдlrо до договору протягом гарантiйного строку вiд дня

бiльrrlий гарантiйний строк не встановлений договором або законом,

z,з,j, пiдрод""п вiдповiдас за лефекти, якi ви}IикJIи в мiсцях

виявленi у межах гарантiйного строку,

шляхом взаемних переговорiв та консультацiй,
9,2,У разi недосягнення Сторонами згоди

порядку,

шого виконавця iз

ним ремонту
иком, якщо

проведного ним ремонту,

спори' (розбiжностi) вирiшуються у судовому

,r/

VПI. Обставини цепереборноI сили

8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання

зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пiЛ

час укладання ,Щоговору та виникли поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя,

епiзЬотiя, вiйна, u*"" ур"ди якi можуть вплинути на умови викоНаННЯ ЦЬОГО .ЩОГОВОРУ),

8.2. Сторона, що Ее мож9 виконувати зобов'язання за цим ,Щотовором унаслiдок дii обставин

непереборноI сипи,'по""""ч не пiзнiшЬ нiж протягом з. днiв з моменту ik виникнення повiдомити

про це iншу Сторону у письмовiй формi. :

8.з. у рчзi, *ол" строк дiI ЪбЪтавин непереборн'оТ сили продовжУеТЬСЯ бiЛЬШе НiЖ 7 ДНiВ,

кожна iз CTopiH в установЛеномУ порядкУ мас правО розiрвати чеЙ ,Щоговiр,

примiрниках, що мають однакову

IОРИДИЧНУ СИЛУ.

10.з, Умови даного ЩоговорУ можутЬ бути змiненi за взаемною згодою CTopiH з обов'язковим

складаннЯм письмоВого документу' 
пваний за взаемно Одностороннс розiрвання10,4, l]огОвiр може бути розiРваниЙ за взаемною згодою сторlн.

!,оговорУ можливе лише у випадкаХ, передбаЧених циМ .ЩоговороМ та законоДавством УкраТни,

10.5, Yci спори, 
-*о 

по"'озанi з цим,Г{оговором "rрi-уrоrься 
lпляхом переговорiв MilK

Сторонами. Якщо .r,ip'". r?*: бути вирilпений шляхом переговорiв, BiH ""|11l:з:"л|-llо9uо,,
,,орядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору, визначеному вlдповlдним

чинним законодавством Украiни,
10,6, ПiдпИсаннЯ цьогО договорУ Сторонами засвiдчуё Тх зголу як фiзичних осiб на збирання,

ресстрачiю) накопичення, зберiгання, адаптування, змiн, поновлення та викорис,гання персонzшьних

даних, якi зазначенi в цьому Щоговорi,.,.io, персонiфiкацiТ CTopiH цього Щоговору вiдповiдно до

ЗУ <Про захист персональних даних).
10.7. .ЩаниЙ логовiр укJIадено У двох оригiнальних примiрниках, по одному для кожноТ iз

10,8. у випадках не передбачених цим Договором, Сторони керую,гься нормами чинного

законодавства.
10.9. IcToTHi умови договору про закуп можуть змiнюватися пiсля його пiдписання до

виконання зобов'язань стQронами в iru випадкiв:

l) зменшення обсягiв закуtI ванням фактичного обсягу видаткiв

замовника;

Х. Строк лiiлоговову
10.1. Цей,Щоговiр набирае чинностi з моменту пiдписання

оплати - до повного його виконання Сторонами,
10.2. Цей ,Щоговiр укладаеться i пiдписуеться у 2,х ,

2) збiльшення цiни за одиниl
товару на ринку у разi коливання цi
до збiльшення ср(ц
моменту пi

i дiе до з1,,|L202]. року, а в частин1

пропорrriйно збiльшенню
ви, що така змiна
ше HilK один раз

цiни такого
не гlр}lзRеде
на 90 днiв з

3)



! 4)продов}кення строку дii договору про закупiвлю tКffiJTfiffiJ" .оuоu'"зань щодолеpeдaчiToRapy'BИкoнaнняpoбiцнaДaнH'IПoсЛyГypaЗiвиrr@льнoпiл.t.веpДх(ениХ
об'ективнИх обставиН, U{о сприLIиниJтИ таке продОв}кення, у томУ числi обставин непереборноТ сили,

5) погодхtення змiни tditlи в договорi llpo закупiвлtо в бiк зменшення (без змiни кiлькостi
(обсягу) та якостi ToBapiB, робiТ i rrослуг), у томУ .rислi у разi коливання цiни товару на ринlry;

б) змiни цiни в логоворi про закупiвлто У зв'язку зi змiною ставок поllаткiв i зборiв таJабо
змiною умов щодо надання тtiльг з оподаткування - rrропорчiйно до змiни таких ставок таlабо пiльг з
оIтода,гкуваIrня;

7) змiни встановленого згiдно iз законодавством органами лержавноi статистики iндексу
спOживчих цiн, змiни курсу iноземноТ ваJIюти, змiни бiржових котирувань або показникiв Platts,
r\RGUS регульованих цiн (тарифiв) i нормативiв, що застосовуються в логоворi про закупiвлю, у
разi встановлення в договорi про закупiвлю порядку змiни цiни;

10.9, ffiя договору про закупiвлю може буr,и продовх(ена на строк, дос,гатнiй для проведення
процедури закупiвлi/спрощегlоi закупiвлi на початку наступного року в обсязi, що не перевищус 20
вiдсоткiВ СУI\4И, визначеноi в по.lатковому договорi про закупiвлю, укладеному в tIопередньому роцi,
якщо видатки на досягнення цiсi чiлi затверджено в установленому порядку.

XI. Iншi умови
1 1.1, УмовИ договорУ прО закупiвлЮ не повиннi вiдрiзня,гися вiд змiсту локументацii

спрощенот закупiвлi (у тому чис.тti за одиницю товару) переможця llроцедури закупiвлi. IcToTHi
уlиови договору про закупiвлtо не можуть змiнюватися пiсля його пiдписання до виконання
зобов'язань сторонами у повному обсязi, KpiM випадкiв перелбачених ст. 4i Закону Украiни ''Про
публiчнi закупiвлi".

l1.2. На вимогУ однiсТ сторонИ iнша не мас права вiдмовити в проведеннi взасмозвiрки
розрахункiв станом на дату, в якiй зацiкавлена iнiцiююча Сторона у, складаннi вiдповiдного акта,
пiлписаного i скрiпленого печатками CTopiH.

11.3, Сторони зобов'язуються сво€часно сповiщати про Bci змiни реквiзитiв у письмовiй
tPopMi.

11,4, Змiни i доповнення до /{оговору вносяться за згодою CTopiH.

зАмовник
виконавчий комiте,г
ПрилучькоТ MicbKoi ради
l 7500, Чернiгiвська обл,, м,Прилуки
вул. Незалехtно cTi, 82,
тел./факс: (04637) 3-20- 1 5

Код еДРПОУ 04061814
мФо 820172
pl

ПIДРЯДНИК
товариство з обмежёною вiдповiдальнiстю <дгро

Флорa> l 7500,Чернiгiвська обл., м.Прилуки,
вул.Ярмаркова 65/16

тел.06623 9200 1,0503 lз 62з2
Код СДРПОУ 24842940
мФо380805

ДКСУ м. Киiв
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