Договір підряду № 13
м. Херсон
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Херсонський ясла-садок №38 комбінованого типу з групами ІПК ХМР (далі іменується «Замовник») в особі
Катєчкіної Тетяни Миколаївни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони та ПП «Укрнешпромпостам-1» (далі
іменується «Підрядник») в особі директора Мельниченко Сергія Анатолійовича, діючого на підставі Статуту,
з іншого боку, (далі разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір підряду
(далі іменується "Договір") про наступне:
1. Загальні положення
^ З В£Р.
1.1. Підрядник зобов'язується виконати у відповідності до умов цього Договору передбачене ст. 2 Договору
роботи (далі іменується "робота"), а Замовник зобов'язується прийняти цю роботу та оплатити її.
2. Робота, що виконується Підрядником
2.1. Предметом Договору є поточний ремонт стелі Херсонського ясла-садку №38 комбінованого типу з
групами ІПК ХМР у м. Херсоні, вул. І. Богуна 76-А (вул. Ілліча).
3. Вимоги Замовника до предмету підряду
3.1. Предметом підрядів (підсумком виконання даного Договору) є: очищення стелі, протравлення
штукатурки, монтаж каркасу та улаштування стелі з плівки ПВХ.
3.2. Якість предмета Договору повинна відповідати вимогам нормативів відповідно до діючого в Україні
законодавства.
3.3. Підрядник зобов'язаний строго виконати всі вказівки Замовника що до виконання робіт.
3.4. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника у тому випадку, якщо дотримання ним
інструкцій Замовника загрожує якості або придатності предмета підряду.
4. Інструмент, матеріали та умови виконання робіт
4.1. Робота виконується із матеріалів Підрядника.
4.2. Риски випадкового знищення або пошкодження матеріалів Підрядника з моменту їх отримання несе як
Підрядник так і Замовник.
4.3. У разі недоброякісності наданих Підрядником матеріалів він зобов'язаний здійснити заміну матеріалу в
термін 3 робочих дня з моменту повідомлення його Замовником.
5. Ціна роботи
5.1. Ціна роботи по чинному Договору включає відшкодування витрат Підрядника та плату за виконану ним
роботу в сумі 19000,00 (дев'ятнадцять тисяч гривень, 00 коп.) без ПДВ.
5.2. Ціна роботи по Договору визначається відповідно до додатку №1-1 до чинного Договору.
5.3. У разі необхідності перевищити вартість роботи Підрядник зобов'язаний у письмовій формі повідомити
про це Замовника протягом трьох календарних днів. До повідомлення повинні бути приведені документи,
обґрунтовані підвищення вартості.
5.4. Замовник зобов'язаний протягом трьох календарних днів після повідомлення про збільшення вартості
робіт повинен відповісти про підтвердження замовлення або про відмову від цього Договору.
6. Порядок розрахунків
6.1. Строк оплати: - протягом п'яти робочих днів з моменту підписання акта здачі-приймання робіт.
v
6.2. Форма та вид розрахунків: безготівковий розрахунок
6.3. Замовник повинен повідомити Підрядника про здійснення платежу протягом доби після його
здійснення.
7. Строк виконання роботи
7.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання роботи після підписання Договору.
7.2. Підрядник зобов'язується виконати роботу протягом тридцяти днів з правом дострокового виконання.
7.3. По закінченні виконання робіт Підрядник зобов'язаний у письмовій формі повідомити Замовнику про
готовність предмету підряду до здачі протягом трьох робочих днів
8. Контроль Замовника за ходом виконання роботи
8.1. Підрядник зобов'язується інформувати Замовника про виконання роботи.
8.2. Замовник має право безперешкодного доступу до роботи Підрядника для перевірки ходу та якості
роботи.

1

9. Порядок здачі-прийому робіт (предмета підряд)
9.1. Здача-приймання виконаної роботи здійснюється Сторонами по акту здачі та приймання робіт протягом
трьох робочих днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмета підряду до приймання.
9.2. Місце здачі-прийому: Херсон, вул. І. Богуна, 76-А (вул..Ілліча).
10. Гарантійні терміни
10.1 Гарантійний термін на предмет договору по справжньому Договору складає один рік з моменту
передачі предмета замовлення Замовнику.
11. Відповідальність сторін за порушення договору
11.1. У разі порушення зобов'язання, що виникає за справжнім Договором (далі - "порушення Договору"),
Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) діючим в Україні законодавством.
11.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або невідповідне виконання, т. ч. виконання з
порушенням умов, визначених змістом справжнього Договору.
11.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно не відбулося не за її вини.
11.1.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що прийняла всі
залежні від неї заходи щодо належного виконання цього Договору.
11.2. Підрядник по чинному Договору несе відповідальність за порушення термінів здачі робіт шляхом
сплати штрафу у розмірі 0,5% від суми договору за кожне прострочення.
11.3. Замовник по справжньому Договору несе відповідальність за порушення термінів оплати робіт шляхом
сплати штрафу в розмірі 0,5% від суми договору за кожний день заборгованості.
11.4. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх обов'язків протягом строку дії цього
Договору Сторона сплачує штраф у розмірі 10% від суми договору.
12. Рішення спорів
12.1. Всі спори, по цьому Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
12.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку
відповідно до діючого в Україні законодавством.
13. Дія Договору
13.1. Чинний Договір вважається діючим і вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та його
закріпленням печатками Сторін.
13.2. Термін дії даного Договору починає своє існування в момент, визначену в п. 13.1 цього Договору, і
закінчується 31 грудня 2018 року.
13.3. Термін дії цього Договору не звільняє Сторону від відповідальності за порушення, що мали місце під
час дії цього Договору.
13.4. Якщо інше прямо не. передбачено цим Договором або діючим в Україні законодавством, зміни в
Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторони, та оформлюється додатковою угодою до
справжнього Договору.
14. Заключні положення
14.1. Всі правовідносини, витікаючі з цього Договору або пов'язані з ним, в тому числі пов'язані з дійсністю,
заключениям, виконанням, зміною та припиненням дії цього Договору, інтерпретацією його умов,
визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними
нормами діючого в Україні законодавства.
14.2. На момент укладення справжнього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств
на загальних умовах.
14.3. Після вступу в силу цього Договору всі попередні переговори по ньому, переписка, попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові угоди Сторони по питанням, так чи
інакше відносяться до справжнього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при
тлумаченні умов цього Договору.
14.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених у них в даний Договір реквізитів і
зобов'язуються своєчасно в письмовій формі повідомити іншу Сторону про їх зміну, а в разі не повідомленні
несуть ризик настання пов'язаних з ним несприятливих наслідків.
14.5 Передача права вимоги та (або) переведення боргу по справжньому Договору однієї Сторони до третіх
осіб допускається виключно за умови письмового узгодження цього з іншого Стороною.
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14.6. Додаткові домовленості та додатки до справжнього Договору є його невід'ємними частинами і мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх
печатками.
14.7. Всі виправлення по тексту чинного Договору мають силу і можуть прийматися до виключення
виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку датуються, засвідчуються підписами Сторін і
скріплені їх печатками.
14.8. Чинний Договір складено за повної розуміння Сторонами його умов та термінології у двох автентичних
примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної сторони Сторони.
Юридичні адреси та реквізити сторін

Продавець:
ПП «Укрвнешпромпостач-1»
Херсон, вул. Миру, 33
Телефон/факс (0552) 39-85-48
р/р 26009052311246
в ПАТ КБ «Приватбанк»,

Покупець:
Херсонський я/с № 38 комб. типу ХМР
м. Херсон, вул. І.Богуна,76-А(вул.Ілліча)
в ГУДКСУ у Херсонській області
МФО 852010
р/р 35422341029067
Код 22762029
Тел.38-09-31
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ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
_____ Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
ВИ Х №
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Довідка
Видана ПП «Укрвнешпромпостач-1», що згідно статутних документів підприємство має право
здійснювати господарську діяльність в сфері ремонту житлових та нежитлових приміщень, якщо ця діяльність
не потребує ліцензування згідно чинного законодавства України.

Державний реєстратор

Андреева О.В.

опія вірна

