
л,t. Львiв

договIр N, #-а/{
про закупiвлrо послуг

1,1. Виконавець зобов'язуеться протягом TpaBHrI - жовтня 2017 року надавати
замовниlсовi посл ,га утrrlrмапrrя KBi вла та

СИХiВСЬlСа РаЙОШНа адмiнiстрацiя Львiвськоi MicbKoi ради в особi голови
районноi адмiнiстрацii Маруняк Iрини Михайлiвни, Що дiе на пiдставi Полотсепня про
Сихiвську раЙонну адмiнiстрацiю ЛМР, затвердженого рiшеrr", Виконкому ЛМР вiл
01.11.2016 Ns977 та ЗаконУ УrсраiнИ кПрО мiсцеве самоврядУваннЯ в Украiнi>> (дuлi -
Замовник), з однiеi сторони, i

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстrо <<плантпол-украiна> в особi
, ЩО Дiе на пiдставi Стат},ту (д*l - виконавець),

з iншоi сторони, рtlзом - Сторони, уклали цеЙ договiр про таке (далi - Договiр):
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

их xlBcbKo лот
!IMatI I|KlB на

rrайону м. Львова за коdом ДК 02];20]5 (CPV) - 77з]00004
mершllорiй пlа yпxpLllиa|lllrL зеленuх ttасаdэrcеrtь в строки, на
передбаченому Технiчним завданням та цим .Щоговором, а
оплатити TaKi послуги.

1,2. Найменування послуги: -

- Послуzu з
умовах та

Замовник -

iBcblc
озелеllен|lя
в порядку,
прийняти i

и аIIня I(B вла
го Dа Львова. Л

Сrlхiвсьlсого Dal"loHy м. Львова.
кiльlсiсть послуг, яка надаеться за цим.щоговором: згiдно Технiчного завдання.
1.3, обсяги закупiвлi послуг можуть бути змiненi залежно вiд реальFIого

фiнансування видаткiв,

гл
По иlсiв та

1.4. Бrодхtетнi зобов'язання
наявностi та в межах вiдповiдних

за договором випикаIоть MirK сторонами
бюдlttетних призначень, яt<i затвердженi у разi

I(им
бtодлtетом м. Львова на 2017 piK.

*,trP
гом м. Львова на 2017 piK. Ok об / ]|'

1.5. Фiнансування здiйснюсться згiдно бюджетного признаЧ.rно. .1}ц(r' t
Il. якIсть послуг '\/'- '"7'q4

2.1. Виконавець зобов'язуеться надати передбаченi предметом .щоговору послуги,
якiсть яких вiдповiдае умовам даного Щоговору, а в разi iх вiдсутностi або неповноти -
вимогам нормативних докуlv{ентiв, що регламе[Iтують якiсть надання послуц зазначених у
предметi даного .Щоговору.

2,2. Покращення Виконавцем якостi Послуг допускасться за умови, що таке
покращенНя не призВеде дО збiльшення суми, визначеноi в пунктi З.1 Щоговору.

2.з. Якiсть та порядок надання послуг Виконавцем повиннi вiдповiдати вимогам
ЗаконУ УкраiнИ <ПрО благоустрiй населенИх пунктiв>>, ПравиЛ благоустрою у м. Львовi,
затвердженi Ухва-гtоtо ЛМР вiд 21.04,201l лъз76, Правилам утримання зелених насаджеrIь
у населених пунктах Украiни, затверджених наказом MiHicTepcTBa будiвrlицтва,
архiтектури та житЛово-комунаJIьного господарсТва Уrсраiни вiД 10.04.2006 р. J\lb105 та
Дiючим нормативним документам, що стосуIоться порядку та якостi надання послуг,

2,4. В разi виявлення Замовником, при вiзуатlьному обстехсеннi, неяtсiсного або не в
повному обсязi виконання послуг Учасниtсом, Про що представниками Замовника за
результатами перевiрки складасться акт-претензiя, ЗамовFIик FIe сплачуе учаснику за
неяtсiсно виконанi послуги (згiдно складеriого аlсту-претензii).

IП. ЦIНА ДОГОВОРУ
3.1. L{iHa ЦЬОГО.ЩОгоВору становить 215 000,00 (flBicTi п'ятrIадцlIть,I,исяrI грIлвеIIь

00 копil"lок), в тому числi пдв (20%) - 35 833,зз грн. (Тридцять п'ять тисяч BiciMcoT
тридцять три гривнi тридцять три копiйrси).

3.2. I]iHa цЬого [оговору може бути змеl-tшена за взасмноIо згодою CTopiH.



[одаток NЪ l .
до Щоговору Nр-Ц:4Й/,/

ТЕХНIЧНЕ ЗАВДАНIUI
ЩК 021:2015-77310000-6 - Послуги з озеленення територiй

та утримання зелених насаджень

Посадка та утриМання квiтникiв, влаштування та догляд квiткових
композИцiй на територii Сихiвського району м. Львова (2 лоти)

Ми, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кПлантпол -УкраiЪа>, увn2кно
вивчили технiчне завдання та провели, згiдно зазначених обсягiв посJryг розрахунок цiни з
урахуванНям ycix витрат, податкiв i зборiв, що сплачуються або мають бути сплаченi,
BapTocTi матерiалiВ, iншиХ витрат. BapTicTb HaTrToi тендерноi пропозицii та Bci iншi цiни
чiтко визначенi.

Якщо пiд час надаЕня послуг вишикне цеобхiднiсть одерх(ання дозволiв, лiцензiй,
сертифiкаТiв, висноВкiв абО iншиХ локументiв, то мИ самостiйцо буо.*о нести Bci витрати
на Тх отримання.

послуги, якi становлять продмет закупiвлi, будуть наданi якiсно та вiдповiдати
встановленим чицним 3аконодавством Украiъи нормам, характеристикам, правилам та
вимогам Замовника.

ПiдписуЮчи даце Технiчпе завдацня, ми усвiдомлюемо та розумiемо обсяг послуг,
якi мають бути наданi Замовнику, вiдповiдноi якостi та в порядку, в iер*iни та на умовах,
обумовлених даним Технiчним завданням, а також умовами проекту ,ЩоговЪру до
тендерноi документацii, та запевнюемо, що маемо Сю) Bci необхiднi р..урС", як
матерiально-техцiчнi, так i людськi, якi пiдтвердкуються нашими квалфiкачiйними
даними для надання послуг закупiвлi.

лот 1. Посадка та утримання квiтникiв та iнших декоративних
насаджень на територii Сихiвського району м. Львова

про закупiвлю послуг
л^ ,7/ al: Ар77 tr'

м
з/п

Н а йл е ну в а н ня l, о слу z.t Оduнuця BttMipy

1 Пiдготовка грунту пiд посадку KBiTiB 100 м2
2 Посадка KpiTiB однорiчних 100 шт
J Прополювання квiтникiв з

слабкiй забур'янецостi
розпушуванням rрунту при 100 м'

4 Прополювання квiтникiв з розпушуванням грунту при
середнiй забур'яненостi

100 м'

5 Зрiзка чистка квiтникiв вiд суr<их стебел 100 м'
6 Пiд>tсивлення рослин сухими мiндобривами 100 м'
7 Порекопка квiтникiв 100 м2
8 Цiдготовка ям для садiння кущiв 0,5*0,5 1шт
9 Садiння кущiв колtочих у яп4и дiаметром 0,5 глибиною 0,5м 1шт
10 Садiння кущiв неколючих у ями дiаметром 0,5

глибиною 0,5м
1шт

11 Садiння розсади KBiTiB (однолiтникiв горшкових) 100 шт.
12 Садiння розсади rcBiTiB (багатолiтникiв) 100 шт.
13 Машини при поливцi квiтникiв м/г
|4 Транспорт при перевезелtнi ltBiTiB м/г
15 С)п<i мiндобрива: (нiтроамофоска, селiтра амiачна) кг



з очищенням середнього

тн
I00 м'

м2

Назuаiбiф

Пр. ЧерБЙы КЙиЙ
iM, О. Щовженка

r ранспортна розв'язка pсiльФlЙJБББ-
вУл. ЛVганст-т.я _ рrrп тJлл,l--__

Кiлькiстцi1

1. Зовнiшнiй вигляд KBiTiB; cBilti чистi, з типов ими дляданого ботанiчttого сортузабарвлеrrням i формою n"i.n, f';й";;#" максимального для даного

, i,ffi;'Т;#жr,ж,#;:l,:;lт" 
Ъ,;';;;#;:: досить мiцний, щоб тримати

aл

KBlTKaX.
3' 

*ХflТ#"ffЖ;];"''СТЬ ВИДимих слiдiв oTpyToxiMiKaTiB, кожна KBiTKa пiдлягае

Вимоги до надання послуг:

1. Техпiчнi характеристики:

"""*"#""iН;Х#iНr-,rЖЖ:i} .C;;;жгго району м. львова, згiдно перелiку та
Строк надання послуг:
Для надання послуГ ,lБйп" ,u уrрийuн"7ББ"кiв та iнших декоративFIихНаСаДЖеНЬ УЧаСНИlС ПОВИНеН МаТИ Кiльlсl.." ,р"цi"п"rсв та достатню кiлькiсть вiдповiдtlоi

БальзамБ



догоВIР xg J2-8 Г/л+
про закупiвлlо послуг

* ё/", Щp/rr. Z-2 0 t 7 р о куtп. JIbBiB

Сихiвська районtlа адмiнiстрацiя Львiвськоi MicbKoi ради в особi голоВи

районноi адмiнiстрацii Маруняк Iрини Михайлiвни, що дiе на пiдставi Полоrкення про
Сихiвську районну адмiнiстрацiю ЛМР, затвердженого рiшенням Виконtсому ЛМР вiл
01.11.20tб Ns977 та Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi> (далi -

Замовник), з однiеi сторони, i
Товариство з обмеженоlо вiдповiдальнiстlо <<Плантпол-Украiна> в особi

директора Мартинiв елизавети Оттiвни, що дiе на пiдставi Статуту (далi - Виконавець),
з iншоi сторони, разом - Сторони, уклаJIи цей договiр про таке (далi - Щоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов'язуеться протягом травня - жовтня 2017 року надавати

замовниlсозi посл\rгrл з посадки та yтримання rcBiTHrrkiB. влаштувапня та доглядy
KBlTKoB кого pali а лъ2

нпя та компози сихiвсьlсого
Львова зс
упхрuл4аl-п1rl
технiчним

I.2,

коDом !I{ 021:20I5 (CPV) - 773]0000-6 - Послуzll з озелелlеIlllrl llхерLппорiЙ tпа

зелеrluх rшсаdэrcень в строки, на умовах та в порядку, передбаченому

завданЕям та цим,Щоговором, а Замовник - прийняти i оплатити TaKi послуги.

найменування послуги: - Посадки та утrrимання квiтникiв, влаштування та

ння та BlTKoBIlx
йону м. Львова. ЛоТ J\Ъ2

riТ Сихiвсьlсого Dаl"лопу м.

за договором виникають Mixc cTopoHaMLI у разi
бюдтсетних призначень, яtсi затвердlItенi мiсьttим

Львова.
Кiльrсiсть послуг, яка надасться за цим Договором: згiдно Технi,lного завдаI]ня.

1.3, обсяги закупiвлi послуг можуть бути змiненi заIIежно вiд реального

фiнансування видаткiв.
1.4. Бюдхtетнi зобов'язання

наявностi та в межах вiдповiдних
бюджетом м. Львова на 2017 piK.

1.5. Фiнансуваi{ня здiйснюсться згiдно бlодлtетного признаЧенняtjJ о ( /tr

п. яшстъ послуг ,l кц О_

2.1. Виконавець зобовlязусться надати передбаченi предметом ,Щогоuору nJ@ib
якiсть яlсих вiдповiдае умовам даного ,щоговору, а в разi ix вiдсутностi або неповноти

вимогам нормативних документiв, що регламентують якiсть надання послуц зазнаLIених

предметi даного Щоговору.
2,2, Покращення Виконавцем якостi Послуг допускаеться за умови, що таке

покращення не призведе до збiльшення с)е(и, визначеноi в пунктi З,1 Щоговору,

2,З. Якiсть та порядок надання послуг Виконавцем повиннi вiдповiдаТи вимогаМ

ЗаконУ УкраiнИ <ПрО блЪгоустрiй населенИх пунttтiв>>, ПравиЛ благоустроIо у м. JIbBoBi,

затвердженi ухвалоlо лмр вiд 21.04.2011 N9З76, Правилам утримання зеЛениХ НаСаДЖеНЬ

у населениХ пунItтаХ Украiни, затверджених наказом MiHicTepcTBa будiвництва,

Ьрхiтектури та житЛово-комунального господарсТва Украiни вiд.10.04.2006 р. Ns105 та

дilочиМ нормативНим документам, що стосуIоться поряДку та якост1 цадання послуг,

2.4, В разi виявлення ЗамовниItом, trptt вiзуальному обстеrкеннi, неякiСного або не В

повному обсязi виконання послуг Учасником, Про що представниками Замовника за

результатами перевiрки складасться акт-претензiя, Замовник не сплачуе учаснику за

n."ni.no викопанi поiлуги (згiдно складеного акту-претензii).
ПI. ЦIНА ДОГОВОРУ

З,1. I]iHa цього ЩоговорУ становить 569 421,03 (П'ятсот шiстдесят дев'ять тI{ся(I

чотIлриста двадцять одпа гррIвень 03 копil-лок), в тому числi пдв (20%) _ 94 90з,50 грн,

(дев'яносто чотири тисячi дев'ятсот три гривнi п'ятдесят копiйок),

3,2. I_\iHa цього .ЩоговорУ *оо,. бути зменшена за взаемноIо згодою CTopiH,

3.З. L{iHa Щоговору встановлIосться в нацiональнiй ва_гlютi Украiни.



!одаток Ml f
до Договору Jф ,ХаЁГ/z
про закупiвлю послуг

вiл J/ /эГ,ra-rtr/.

щк021:2015-??31;fiТ:Ъ1l;if #i#."нятериторiй
та утримашня зелених насаджень

Irосадка та утримання квiтникiв, влаштування та догляд квiтковихкомпозицiй на територii Сихiвського раиону м. Львова (2 лоти)
ми, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кплантпол -украiнu, уважновивчили технiчне завдання та провели, згiдно a*nuuan"* обсягiв послуг розрахунок цiни зурахуванням ycix витрат, податкiв i зборiв, що ..rпurуються або мають бути сплаченi,

;rffi.Ж#,ЧiаЛiВ, 
iНШиХ витрат. Варriсr"'rЙ"Гr.1,о"оrоI пропозицii та Bci iншi цiни

Яrсщо пiд час надання послуг виникне
сертифiкатiв, висновкiв або iнших документiв,
на ix отримання.

послуги, якi становлять предмет закупiвлi, будуть наданi яtсiсно тавстаЕовленим чинним законодавством Украi'ни nop*u*, хараI.'еристикам,вимогам Замовника.
пiдписуючи дане Технiчне завдання, ми усвiдомлюемо та розумiемо обсяг послуг,яtti мають бути наданi Замовнику, вiдповiдноi якъстi та в порядку, в термiни та на умовах,обумовлених даним Технiчний-завданням' а також умовами проекту flоговору дотендерноi доlсументацii, та запевнюсмо, що масмо Gю) Bci ,йоriдri ресурси, якматерiальrrо-технiчнi, так i людськi, якi 

"iоr".ро"qуються нашими квалiфiкацiйнимиданими для надання послуг закупiвлi.

Лот 2. Влашryвання та догляд квiткових композицiй на територiТ
Сихiвського району м. Львова

необхiднiсть одержання дозволiв, лiцензiй,
то ми самостiйно булемо нести Bci витрати

вiдповiдати
правилам та

}lb

з/п
Найменування послуги Одиниця

вимiру
кiлькiсть

1 rrосадка KBlTlB 100 шт. див, табл. 12 Iлд(иIJJIення квlтникlв 100 м'
J блаштування пlдвlсних композицiй

(з виготовленням конструкцiй крiплеrrь та
чаш) oKpylKHicTb опори - 107 см

шт. 28 крiплень,
В4 чашi

(Див.додаток
м 1,2,3)

4 DJiаш,l,уtsання пlдвlсних композицiй (в наявнi
ttрiплення та чашi)

шт. 63 крiплення,
1 89 чаш

(Див. додаток
Jф 1,2,3)

5 DJrаш,l,уtsання квlткових композицiй шт, 4
(Див. додаток J,{b4)6 гrаtsантаження, розвантаження композицiй тн.

7 rruJIиtsання рослин машиною 100 м2
8 Оранжування пiдвiiнЙхкЫЙЙБ шт.
9 кг
10 lорФ (суOстрат) мiшок

250 л



Таблиця 1.

м Adpeca влашmувqння
пidвiсно'i композацii

Вudu KBimiB mа
dекораmuвнttx куtцiв

Кiлькiсmь KBimiB,
Iаm,

1 пр. Червоноi Калини Сурфiнiя 820

2 Кiльце на перехрестi
вулиць Зелена-
Луганська-Пасiчна

Iпомея
Гелiхризум
Бегонiя Бiг
Бiденс
Пеларгонiя

30
|4
4
400
l80

ВIIмогlt до lcBiTiB:

1. ЗОВНiШНiй ВИГЛЯД KBiTiB: cBillti чистi, з типовими для даFIого ботанiчного сорту
забарвленням i формою ttвiтки i листя; kBiTka максимаJIьного для даного ботанiчньго
сортУ розмiру; стебло без викривлень, доситЬ мiцний, щоб тримати KBiTKy у
вертикальному полохсеннi.

2. Стан квiтки при реа"пiзацii: у полуроспусцi та розпуску; lle допусltаеться: наявнiсть
шtсiдникiв та наявнiсть пошlсод>ltень на kBiTkax шкiдниками на стеблах. лййгй квiйы.

З. Не допускаеться наявнiсть видимих слiдiв oTpyToxiMiKaTiB. Колсна KBiTKa пiдлягае
зовнiшньому огляду.

Вl.tмоглt до паданI{я послуг:

1. ТехлIiчIli характерIIстIлки:
Послуги надаIоться на територii Сихiвського району м. Львова, згiдно перелiку та

адрес, вказаних в даному Технiчному завданнi,
CTpolt надання послуг: пttлавень - лttспtоttпD 2017 покч,
щля надання послуг з влаштування та догляду квiткових композицiй Учасник

повинен мати кiлькiсть працiвникiв та достатню Iсiльlсiсть вiдповiдноi матерiа-гtьно-
технiчноi бази iз розрахунку забезпечення надання Замовнику послуг з влаштування та
догляду ttвiткових композицiй в обсязi, вказаному в технiчному завданнi.

щля забезпечення надання послуг з влаштування та догляду навiсних квiтlсових
lсомпозицiй Учасник мае мати пiдтвердlкення наявностi:
- Не Менше Hixc однiеi поливальноi машини (або спецiального обладнання для

здiйснення поливання квiткових композицiй);
- Малого Вантажного автомобiля для перевезення посадкового матерiалу або

еIсвiваленту;
- садового iнвентаря та обладнання (лопати, сапи) ноrкицi тощо).

ПОСлУги З влаштування та догляду квiткових композицiй здiйснюються на
територii Сихiвського району м. Львова пiд видiлене фiнансування за потребоtо
ЗаМОвНика. Обсяги та посадковий матерiал, потреба додаткових tсвiтtсових tсомпозицiй
можуть корегуватись в межах видiленого фiнансування

ВРаХовУю'Iи безперервний характер виконання послуг Учасниtс зобов'язаний
вико[Iувати послуги в робочi, святковi, вихiднi i iншi не робочi днi - згiдно отриманих
доручень Замовника.

УЧаСНИК повинен використовувати обладнання, матерiа,rи та добрива, якi не
СПриЧиняють шкоди довlсiллю i забезпечити унеможливлення забруднення rрунтiв
паливно-мастильними матерiалами (якi використовуються в процесi експлуатацii машl.тri
Та механiзмiв при виконаннi послуг) та забезпечити унеможливлення розсипання
зiбраного смiття в процесi його прибирання та перевезення.



договI}, Nч k' /ru'
пр0 закуIIiвлtо посllуг

u/?, 4/ 20lB poKj,lt, Львiв

Сихiвська районна адмiuiст,рацiя ЛьвiвсьlсоТ плiсьlсоХ ради в особi гоJIоI]и
paiioH1,1oi адмiтtiстраrtiТ Гладяrс Галини МихайлiвrrрI, що дiс гrа пiдставi ПолоrкенrIя про
Сихiвсьlсу районr.rу адмitliстрацilо ЛМР, затверд)кеного pil1_1e}I!IяM Виконкому ЛМР вiд
01.11.20iб Ng977 (зi змiнами) та Закоlлу УrсраТrrи uПро мiсцеве саIчIоврядуванrIя в

Украiпi> (далi - Замовник), з однiеТ сторони, i ТзОВ "Плантпол-УкраIна" в особi
директора Мартигliв €лизавети Оттiвt-tи, що дiе rta пiдставi Статуту (далi - Виконавець),
з itlшоi сторони, разом - CTopottl,t, ук;IаJIи цей договiр про таке (лалi - fiоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
i.1. Виrсонавець зобов'язуеться надати Замовгtиковi послуги, зазначенi в п, 1.2.

даного Щоговору, в строки, на умовах та в порялку, перелбачеIIому llим .Щоговором, а

Замовttрtlс - rtрийняти та оплати,ги TaKi послуги.
1.2. НаймеLIуваI]ня послуги: ДI( 021:2015 - 77310000-6 - Послуztl з lзелеllеttltя

lперuпtорiй пlа упtрtи.lttлlllя зелеltлlх ttctcaDctcetlb - ПосаDt(l lrla уlrlр.иlаluш KBitttttttKiB ttta
iltutttx dекорапtuвtluх lt(tcadctcettb па mерuпlорit CttxiBcbl{ozo paйotty м.Львова,

1.3. Обсяги закупiвлi послуг можуть бути змittеl,ti зале)I(FIо вiл роалыIого
фirrалIсува1.1rlя вl.tлаткiв.

1.4, БюджетIri зобов'ltзаllltя за договором виI-IикаIоть tvtixc сторонами у разi
наявгlостi та в межах вiдповiдt-lих бlодltсетllих призI{аLIеI{ь, яlсi затвердженi MicbKl.tM

бюдхtетом пл. Львова r.Ta 201В piK.
1, 5. ФiнаrlсуваIll{я здiйснlоеться згiдгtо бtодlкетitого призi{аLIеrIня.

1

II. ЯКIСТЪ ПОСЛУГ
2.1. Викоrrавець зобов'язусться надати передбачегti предмtетом .Щоговору послуги,

якiсть яких вiдповiдас умовам даного .Щоговору, а в разi Тх вiдсут,ностi або [Iепов1-Iо,l,и -
вимогаIчl IIормативгILIх докумегtтiв, що регламеLIтуlоть яlсiсr,ь лlада[tI-Iя послуц зазначенI.1х у
предметi даного,Щоговору.

2.2. Замовltик здiйслilое коIIтроль за вiдповiдлtiстIо якостi, обсягiв i цir.rи [IадаtIих
пQслУг державниN{ стандарта]чI та вимогам нормативrIо-правових аlt,гiв, якi висуваються до
даного виду послуп

2,3. I]икоrrавоць Ilадас послуги з BpaxyBaI,II{flM ],а у вiлповiдtIос,l,i до вимог Закоltу
Украiни кПро благоустрiй населеIIих пуtlктiв>, Г{равлr.гr благоустроtо у м. Львовi.
ЗаТВеРДЖ9IIИХ Ухвалою ЛМР вiд 21.04.2011 NЬ376 та дiю.lим/iрrNIатLtвIlим дrумегIтам, що
стосуються порядку та яtсостi надалILL l]ослуг. ,l 9 ,/ / l" 

Q 
,l it t'{1, i

III. цIнА договору t!")
3.1. Idiгra цього Щоговору стаIlоI]ить 49000 грrr. (сорок дсв'ять TI,Icяtl грлtвсrlь 00

копiлiок) , в тому.rислi ПДВ (20%) 8166,67 грн,
3.2. Щiпа цього,.Щоговору може бути зменше[Iа за взаем[Iоlо зго/{ою CTopill.
З.3. Щiпа Щоговоlrу встаI-IовлюстI)ся в tIацiоналыtiй ва;lютi УкраТr-rи.
З.4. t{irra цього ,Щоговору IvIоже бути змегtшена за взасмIjоIо згодоIо CTopilr, Cyivla

,ЩоговорУ пJIаIIова, бюд>lсетt-ti зобов'язаrlн:t по цьому ffоговору виI,IикаIоть в гчIе)(чlх
КОшторисIIих 1lр}IзначеItь rrа 2018 piK, передба.lегlих Зап,tовItитсу Львiвською пticbIcoto

ралоIо вiдповiдllрIrvlI.I ухвалам и,

Ш. ПОРЯДОК ЗДII?СНЕЕIFIЯ ОПЛАТИ
4.1. РозрахунI(и за лtадаrli посJIугr,I здiйсtllоlоться у безготiвковiй форrti l:з :j __-,,:

aKTiB виtсо[Iаних робiт (надаl,tих послуг), що пiдпtлсуtоться обо:,:з с:с]]:;:.,1:1 ::: . -:
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QЫj

Ng п/п
Каль-
кУля

Одиниця
вимiру | Обем v

| натур.
l_.{iHa за од Сума, грн.

1

2

Копання

к-с-1/1 8 1шт 27 166,67 4500,09
к-с-5/1 8 1шт.a

J 27 43,1 3 1164,51

4
к-с-7/18
кfiБ

1шт. 160 з6,69 5870,40
ЗНЯТТЯ ДББЙ

,1 
шт, 160 7,34 117 4.4о

к-с-4/,18 1м2 l45 l 45,1 0

----------rо Самщит *----_-_r
Г-l6о__I 125,00 20000,00

аженняl розвантаження композицiй
Вдптiп

K-C-2l18 тн. 0,8 240,39 192,31
,l U l yqllw|lvP l y.lvld l el.JlaJlIBъ

Б.*Б к-с_6/1 8 мlг, ,16
367,72 5в83,52

пдв-20% 40814,73

Всього: 8 1 62,95

4в977,6в

//) /- .. {:

'r,U/v*
Склав

Степанюк 1.1.



)l. Львiв

ДО ГО BI Р уо,//- /;' ?7,/d

пр0 заI(упiвлtо послуг
u23, РУ 2018 рок.у

Ct,IxiBcbKa paIioltlla адмiI,1iстрацiя JIьвiвсьltоi пricblcoi ралlt в особi гоJlовI,1

раliоt-lноi адмiнiстрацii Гладяк Галини МихайлiвнрI, що дiс на пiдставi Полоlкення I]po

CltxiBcbKy районну адмiнiстрацirо ЛМР, затверджелtого рiшlенням Bt{IcoltltoMy ЛМР Birr

01.11.2016 Na977 (зi змiнатчIи) та закону уlсраiни кпро мiсцеве самоврядуванLlя в

YKpaiHi> (далi - Замовник), з одrriеi сторони, i

'ГоварIIство з обме)кеII0lо вiдповiдальIIiстI0 (ПлаItтпOл,Украiпа>l В особl

директора Йартиrriв Слизавети Оттiвни, що дiе на пiдставi Стат),ту (далi - Виt<оггавеttr,),

з iпшоi Сrорооrr, разоN,1 - СторонИ, уклалИ цей договiр про Tarce (лалi - /[оговiр):
I. прЕдмЕт договоI,у

1.1. ВлtконавецЬ зобов'язусться надаТи Замовгtиl<овi послуги, зазначеlli в п. 1,2,

даногО [оговору, в строки, на умоваХ та в поряДlсу, передбаченомУ цим Договороrч1, al

Замовниlс - прийняти та оплатити TaKi послуги.

|,2. Найменування послуги: ДК 021:2015

tлtерuпrорiй tlla уплрalлuанrш зеленuх ttacadlrceHb ,

влаultlхуваппя tlхп DоzллD KBitllKoBttx комtлозuцiй

77310000-6 Послуzu з озелеttенн,,t

- ПосаDка l,txc, у,lлрltмання KBimHuKiB,

|la lпeprtrltopit СtlжiвслrкоZо району пl,

JIьвова (2 лопtu), Лоm JYтI Поса,

згiдttо Технiчного завдаI,1гlя до

даного ,Щоговору.
i.3, Обсяги заrсупiвлi

ф iнаIлсування видаткiв.
послуг можуть бути змiнеt-ti зале)кI,Iо вiд реаJIьI{ого

1,4. Бtодхtетtлi зобов'язаrtня
наявностi та в межах вiдповiдних
бlодlIсетом м. Львова на 201В piK.

1 . 5. сI>iнансування здiйснtосться згiдtло бюджетного призI Iачення,

II. ЯКIСТЪ ПОСЛУГ
2,i. виrсонавець зобов,язуеться надати передбаченi предметОМ f[ОГОВОРУ llОСJ[)/Гl4.

lttticTb яlсих вiдповiдас умовам даного Щоговору, " " рч, ]} :i:rу::,л,lб" 
HeпoBIloTl,I *

вимогам нормативних документiв, що регламентуtоть якiсть наданн,l посJlуц зазI{аtlсltliх у

п Kailnrt пха lltlll ll1llGl l Itx

за договором виlII,{каIоть мiхt стороIlами 5l раЗi

бюдlttетних призначень, яtсi затвердженi Mict,tcl,tpI

предметi даного .Щоговору.
2.2. Замовник здiйснтос

послуг дер)кавним стандартаN4

контроль за вiдповiднiстtо ятсостi, обсягiв i цiни llадаLl14х

та вимогам норматив}Iо-правових aKTiB, яlсi висуваIо,гься /].о

даного виду послуг.
2.3. Виконавець }Iадае послуги з врахуванням та у вiлповiлtrостi до вLlмог Закогtу

YKpaIHl,r кПро благоустрiй tIаселених пуl-пtтiв>, Правил благоустроlо у ]и, JlbBclBi,

.-Ъ.рлп,.о,"" У*uuпою ЛМР вiд 21,04,2011 N9376 та дitо,лим нормативI]им документам, щс)

стосуIоться порядt(у та якостi }Iадання послуг, Ъ С lt /J?

III. цII-IА договору 9,2 k о a-)
,,,,.,"o1li#:lx,""JllJffi il:*ffi т.:.hч:.;ii';j#lх:"IНffi "uo;:),i;,Щ;i;i;:
(Сто ciM тисяLI дев'ятсот сорок шiсть гривень i б копiйок)

З.2. I-\iHa цьогО ,ЩоговорУ мохсе бути зменшеца за взаеNIIIоIо згодою CTopiH,

З,3. Цiна [оговору встаI-IовлIосться в нацiональгtiй валtотi УкраТни,

3.4. I-\iHa цього ЩоговорУ може бути зме1-1шена за взасмноlо згодоIо CTopirr, (,'r,ir,Ia

/]оговору плаFIова, бlоджетнi зобов'язання по цьому [оговору вI,IникаIоть в г\,Ie)i(ax

Itiлькiсть послуг, яка надасться за цим
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лI. Львiв

договIр M/d,evtr
про заt(упiвлIо послуг

KZ5, o/r 20l8 poKlt

CltxiBcbIca paliolrIla адмiнiстрацiя ЛьвiвсьlсоТ пricbtcoT р:rдlл в особi голов14

районноi адмiнiстрацiT Гладяк Галини Михайлiвни, що дiс lra пiдставi Поло>ltегtгlrl про
Сихiвську районну адмiнiстрацiIо ЛМР, затвердженого рiшеri[Iям Виl<онtсому ЛМР вiл
01.11.2016 NЬ977 (зi змirrами) та Заrсону УкраТни кПро мiсцеве самоврядуваI-Iня в
YKpaiHi> (далi - Замовник), з однiсi стороl-tи, i

ToBnpllcTBo з обмеlIселIоlо вiдповiдальlliстlо <<ПлалIтпол-УкраilIа>> в особi
директора Мартинiв Слизавети Оттiвни, що дiе на пiдставi Статутч (далi - Виконавець),
з iншоi сторони, разом - Сторони, уклали цей договiр про таке (лалi - Щоговiр):

I. првдмвт доI,овору
1.1. Виrсонавець зобов'язусться надати Замовниtсовi послуги, зазнаLIегti в п. 1.2.

даного ffоговору, в строки, EIa умовах та в порядtсу, передбаче1,1ому цим /]оговоl]ом. al

Замовник - пlэлlйнятl.t та оплатити TaKi послуги.
|.2. I-Iайменування послуги: ДI{ 02l:2015 77310000-6 fIocttyztt з озелеtlеItIlrl
mерuпtоllii,t. tttct, ylllpLtлlatt.ltя зелепuх паспDлсепь - ГIосаDка m0 yпlpllлl,alttt:t t<Bitttttttt<iB,

влаulI1хJ)ванlul пlа dоаlлd t<BiпlKoBtbv колtttозuцiti tto tltellttlttopii' CпxiBcbt<ozo pcttiott)t л|.

IIьвова (2 лопtu). Лопt Лё2 l|лпttttltyBctl!Hл lllo dоzляD KBitllt<oBttx l<o1,1lloзllt|iti tta пleptttttopii|
Cttxi,B ct,l<ozo |l сtй о tty ll,t. Л ь в о в а..

Itiльrсiсть послуг) яка надасться за ципt Договором: згiдгtо Технiчного завдаI{ня }1с)

даного Щоговору.
1.З. Обсяги закупiвлi послуг можуть бути змiгlенi зале)кLIо вiд реаJtьгlог,о

фirrаr-rсування видаткiв.
1.4. БIоджетнi зобов'язаtлня за договороIи BиI]I.{l(aloTb Mi>tc стоl)оI]а]чlи у 1;a:зi

наявностi та в межах вiдповiдних бюдlкетних прI{знаLIень, яtlci затвердllсенi MticbKl.tir,t

бtодrкетом м. Львова на 2018 pirc.

1 .5. сDiнансування здiйснюеться згiдно бюдхtетного прLIзначе[Iня.

II. ЯКIСТЬ ПОСЛУГ
2.1. ВиIсоrrавець зобов'язусться надати передба.lенi lrредiчIетом f{оговору lIосJIугI.I.

яtсiсть яlсl,tх вiдповiдае умовам даного Щоговору, а в разi Тх вiдсутlrостi або LIeпoBIlo],ll --

вимогам норматLIвних док)л\,Iеttтiв, що регламеFIтуIоть яI<iсть }IадаIIIIя послуг, зазначе1-I1,1х у
предметi даного Щоговору.

2.2. Замовниlс здiйснюс коIrтроль за вiдповiднiстIо якостi, обсягiв i цirrlл [lадаI,II.1х

послуг державним стандартам та вимогам нормативtlо-правовllх aKTiB, яlсi висуваIоться l1o

даного виду послуг.
2.3. Виконавець надас послуги з BpaxyBaHHrIM та у вiдповiдгtостi до в1,I}чIог l]aKottl,

Украiни <Про благоустрiй населених пунктiв>, Правило благодс,ряlо yl р J'[ьlзоlзi.

затверджених Ухвалоrо ЛМР вiд 21.04.2011 JфЗ76 та цiючимdормаМвTим доftфенl,ап,I. l1,1o

cTocyloTbcr{ порядку та якостi надання послуг. о п t_'А /,4 О zr-:l
III. цIнА договору fu1

3.1. I]iHa цього Щоговору становить 501 099,29грrl (П'ятсот одlIа Tllc,IlIil
дев'яIlосто дев'ять грлIвеI{ь 29 копiйtlк), в тому ч1.1слi 1-IДВ (20%) 83 516,55грll.
(Вiсiмдесят три тися.li п'ятсот шiстнадцять гривень 55 копiйок)

З.2, I_\iHa цього Щоговору Iчlоже бути зменшена за взасмноIо згодою Сторirr.
3,3. I]iHa fiоговору встановлIосться в нацiональt-tiйt валlотi УкраТгrlл,

3.4. Щiна цього Щоговору може бутлt зменшена за взасмIIоло згодою Сторiгr. Cl,пt,t

/]оговору плаFIова, бIоджетлti зобов'язання по цьому l]оговору виIIикаIоть в j\le)lilt\
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договrр N,Цй!,(g
ПРОНАДАННЯ ПОСЛУГ

.tt -,1bBiB n!$_12|_zatyo.
сltхiвськарагtоннаалмiнirграчiяльвiвськоiмiськоiрадlt,вособi головирайоrlrtоiцмirriсr.рацii Глаdякl-алutrчl4uхqiчtiвttч,tлtодiс
rla пiдсгавi Закону Украirrи <<ПрО мiсцове самовряJ{уI]аIIНя в YKpaTtti> r,a ПоложеrrrtЯ про СихiвськУ paйoltlty адмiпiстрацilо,затвердженоГо рiшеlrняМ Викоt,tавчогО комiте,гУ JIbBiBcbKoi MicbKoi ради N9977 Bii о t.l 1.20l6;. i.i ."l"u"";, (лшi- ЗамЬвrrик; зодttiсi сгорони та Товариство зобмеженоIо вiдповiдальнiстlо <Плаlriпол-Украiirа>, в особi директора Мар.I.ипiв елизаве,ги от-гiвIlи,
Що дiс на пiлсгавi С'гатиv, (лалi - Викопавеuь) з lрУгоi сгОроI,1и, разом - Стороtlи, уклали чей !оговiр rlpo IIадаIIIIя послуг за кош.гLl змiського бIоджсгу про.гакс (лалi - flоговiр):

L ПРЕДМЕТДОГОВОРУ
1,1, Виконавсцьзобов'язусгься у 20l9 роцi ltадати послуги, а саме: ЩК 02l:20l5 - 77зl0000-6 - Послуги з озелоIIе}IIIя r.сриторiй],а уl,рrlмаIIIIя зслеIIих IIасаджсIIь -Влаштування та логляд KBiTKoBllx композlrцiй lta вул. CTplrйcbKil-t (зltлк ''Л'' lia в'iздi
4о мiстп) rra TepllTopii Сltхiвського раГtоlrу м.Львова,а За,vовriик - прийltя,ги i оllлагити ,iакi послуги.
1,2, обсяги закупiвлi посJIуг моя(угь бу,ги змеltшсtti за;tсжltо вiд реалыtоl:о (til.tallcyBaItttя вида.r.кiв.
1,3,Лорслiк послуг i сума послуг визI]ачаgгься к0lIlтOрисом, що Ъ trсвiд'емIIими частиIIамлI цього ffоговору.l .4 ВикоtrавсЦь IIадаС посJIугИ з IlоточIIогО peмoI1,1,Y лошIовоi каllалiзацii BiltlloBiдlto ло Гра(liку ,,й,,,,, послуг (додаток JФ l), якийс lteBiд'cplltoIo частиIIоlо лаllого договору.

II. яI(Iсть послуг

lо_рМзМ, 
ВиМогаМ, сТаlIДартаМ та I,IорМагиВам, якi висУваlоl'ься ло.цаllого I}иду IIадаIlIlя tIocJlyl..

2.2. Гараrлтiйllий cTpolt надаIlих послуг стаrлови,гь l piK.
2.3. У разi виявлсltltя Замовtrикоiи IIротягом гараllr.iйrrих cTpoKiB ttсliолiкiв (лс(lектiв) у tlалаll14х IIослугах Bitt ttисьмовоповiдомляе про IIих I]икоltавця.
2,4, Викоltавець зобов'язаltий протягоМ одIlого lriсяuя (якщо iнulе tIe погоllжеIIо з Замовttиком) з дlrя о.I.римаrlIIIя пLlсьмового
повiломлеttня вiд Замовt.lика про виявлеIlIIя ltcдo'lriKiB ,r.a ле(lектiв. ),суIl)ти TaKi rlсло-,IiкиZ u"t,a"r, ,n власltиЙ paxylloK,

IIL ЦII,IА ДОГОВОРУ
3,1,L{iIra цього,ЩоговоРу_сгаIIови,гЬl99855,47грrr.(стОдев'яtlостОдев'ятЬтltся,lвiсiпtсОтп'ятдесятп'ятьгрltвеttь,47копifiок), 

уТОМУ ЧИСЛi ПДВ 33309,25 ГРН. (ТРИЛuятЬ Tpli тltсячi триста дев'ять грrtвень, 25 копiriок)
згодоrо cTopitt.

а Заrrовltик сплачус

4.2. оплатазадоговоро!r злiйсltlосгься за (lакгичtlо ttmatti пос.rr,гtt згi:trо tl&lallllx aK.t.iB викоttаttllх (lrа7.1аttих послуг).r4.3. Пiсля гtрийt.tятгя IIaJleжIlo llадаllих послуг Заrtовttllк зJil-tcrtloi розра\),Ilок за ttaJatti ttос,.I1,ги lta гti, Bl вllс,гаI}.,Iсllого paxyIlKy-
(lак,r,урИ,га aItTiB t]ико1,IаlIих робiт (rra,дalrltx послl,г), перс:бачсrrrri,,, i.rr:o,,o.o l]ltJy пос.lуг, tllo о(lорlrлеrri llаJIожIIим чиIlом
двома Стороttами.
4,4, оплага I]вФкаеться здiйсllеl,tоlо з jllо}lеlгry IIaJxoJ)+iellllя Bcici cl,rrll гроlловtiх KotllTiB зrr],пtо гliдl,tисаtlого Дкry BиKottatllrx робi.''
(t tадаr tих послуг) I la розра,\уI l ковий paxytroK Bl,tKot taBtц.

ч. yi\IoBII I тЕр}IIнII I-IА/цI]ня послуг

сгаltови,гь до 31,I2,20I9 поку. згйlrо Граdliку Ilа]аIlня пос,.I),г.
5.2. Викоttавсць i!!ac право дойроково liадатrl посФ,ги за loюBoporr.
5.3. laToro остаточlIог0 закittчеrrtrя викоIlаIiIш зобов'язшrь Викоttавtц за шrrt Договоро}1 едата вказаIIа в Акгi викоtlаrrих робiг (ltадаtlих
послуг), що пИписусгься CTopotlartll iза якrtrI здiйtснlосгься осгаточttий розра,\уIlок зациiчl flоговором.
5.4. За взасмttим поюджсIIIlяrt СтороltИ вправi зrlеtttлlrгtt члl збiльшЛtти загаLtыtий сгрок lIалаlIIIя IIослуг за uим flоговороlll, IlpO lllo
С'гороttи укладшоть додаткову году до цього !оговору.
5.5. ВикоllавецЬ Hzulae послуги згiдttо з коtшториса\tи та rpadliKorr IlадаIIIIя гtослуг, якi с llсвИ'смttими чай.иIIiми /lo цього доювору.
5.6. Мiсце rrадаIII,1я посJIуг: lliдзелtttий псрехiл tta персгиtti вl,лиш, СrриliськоIrа В. Всликоtrэ у м. Львовi.

ч I. здА вА н н я -п р 14 I".l м А tI ня l-t Адл н и х по сл у г
6.1. Пiсля tIадаIlIIя послуг, обумовлсltих !оговоролt, Викоltавець повиIIсII здати, а Замовниt< прийtlяr.и ttадаlti послуги уBiдtloBiдttocTi з IIормамИ i правилами, дitочиirIИ в YKpaTrli, та вiдповiдttодо умов uього /{оговору.
6.2. В разi вiдмовИ вiд lliдписа1,1rrя Ак,гУ в}lкоllаlIиХ робiт (rrалаlrИх послуr,), ЗамоtrttиК зЬбов'язаrrиЙ iIалати Il1,1cbMol}y
Iчlотивова1.Iу вiлмову В и Kol tавцrо протя гом .r.pbox 

робоч их дr r i в.

чII.IIАддI-Iня послуг
7.1. ВикоltаВець забезпечус викоI,IаIllIя IIадаlIIlя послуг у вiдповiлIIос,гi з rIормами ,l,a rIравl{jlами, лitочипttt tta ,r cplt.r.opi.i
Украitrи, та вимогами rlього flоговору.
7.2. Пос,гiйlIий ttоltтроль iтсхt.tiчltий IIагля,Il за якiсr,lо Ilа.ItаIIих посJIуГ,га вi;tповiдr.liс,гtо iх yMoBaill /{оговору здiйсIIlос.гься
замовltиком. Якu{о ltaдalti ГIосltуги ttc вiдповiдаtоть умовам /{оговору, дilочим Ilopivlaр1 i ttравилам, загалыtообов'язковим
положсIIIIям дilочого заI(оIlодавства, а,гtlко)l( pitttettttяM оргаltiв llcpжaBHoi вла.ци та мiсrlсвого самоврядуваItItя, вимоt.ам i
тсхнiчtlим умоваМ державIIих оргаltiв, ttoMicicto у ск.ltадi уIlовIIоi}ажеlIих предс,гаI]IIикiв Замовllика iВикоlлавtlя скJlаласться
де(lсктний акт i послуги trереробляlоr,ься Викоt.lавцем в узголжсIti Стороtlами с,гроl(и.
7.3. ВИКОНаВСЦЬ ЗОбОВ'ЯЗаrlий письмОвО iп(lормувати ЗамовtIика про мояtливiсть tIрипt,lIIспttя або сповiлыrеltttя IIалаIIIIя
послуг з виtlи ЗaMoBttlllta, або з illших причиll, lIсзаJIоя(Ilих вiд I]икоtIавця.

4.1. Викоlrавець IIадас ЗамовltикУ iIослуги в Teprtirrи та вiдповiJttоI якос,t,i, псредбачеIIi даlIи},
грошовi кошти за tlаланi послуги, tta пiдставi aKTiB викоtlаttих робiт (ttаlаltих послl,г).


