ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ______

«______»_____________ 200___р.

м.Львів

____________________________________________в особі _____________________,
(назва організації)

що діє на підставі _____________________ надалі ЗАМОВНИК, та Львівське міське
комунальне підприємство «Львівводоканал», надалі ПІДРЯДНИК, в особі директора
п. Вольського В. В., що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, та має статус
платника податку на прибуток на загальних умовах уклали між собою договір про
наступне:
1. Предмет договору
1.1. ЗАМОВНИК
доручає,
а
ПІДРЯДНИК
виконує
роботи
по
____________________________________________________________________
1.2. Вартість робіт на момент укладання даного Договору
складає:_____________________________________________________________,
з ПДВ згідно кошторису який є невід’ємною частиною даного Договору.
1.3. Інші роботи, необхідність яких може виявитися в процесі проведення робіт за
даним Договором, і непередбачені умовами Договору, проводяться
ПІДРЯДНИКОМ і оплачуються ЗАМОВНИКОМ за додатковими угодами між
Сторонами, що оформлюється у відповідності до п.8.2. цього Договору.
2. Права та обов’язки Сторін
2.1. ЗАМОВНИК має право:
2.1.1. Здійснювати контроль та технічний нагляд за обсягами, якістю та вартістю
робіт; відповідністю виконаних робіт Кошторису, вимогам будівельних норм і
правил, державним стандартам; відповідністю матеріалів, виробів державним
стандартам і технічним нормам.
2.2. ЗАМОВНИК зобов’язується:
2.2.1. Здійснювати попередню оплату в розмірі 30% від загального обсягу робіт на
придбання матеріалів.
2.2.2. Щомісячно приймати від ПІДРЯДНИКА акти виконаних робіт КБ-2, КБ-3 на
перевірку та затвердження. На протязі трьох днів акти погоджуються, або
повертаються ПІДРЯДНИКУ для виправлення із супроводжуючим листом.
2.2.3. ЗАМОВНИК призначає відповідальну особу для вирішення будь-яких питань,
що можуть виникнути в процесі виконання Договору.
2.3. ПІДРЯДНИК має право:
2.3.1. Отримувати від ЗАМОВНИКА всю необхідну для виконання даного Договору
інформацію та документи.
2.4. ПІДРЯДНИК зобов’язаний:
2.4.1. Виконувати роботи, використовуючи власні матеріали, передбачені даним
Договором у відповідності до Кошторису, чинних будівельних норм,
державних стандартів і здавати їх ЗАМОВНИКУ у терміни, визначені п.3.
даного Договору.
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2.4.2. Вести всю виконавчу документацію, що передбачена діючими нормами і
правилами та на вимогу ЗАМОВНИКА надавати її для ознайомлення.
2.4.3. ПІДРЯДНИК гарантує якість виконання робіт на протязі 1 року після
здавання робіт. У випадку виявлення на протязі гарантійного терміну
дефектів, вони усуваються ПІДРЯДНИКОМ за його рахунок.
3. Терміни виконання робіт
3.1. Термін виконання робіт за даним Договором становить______________________
3.2. Термін дії Договору становить: до виконання зобов’язань.
3.3. Строки цього Договору можуть переглядатися Сторонами за наявності умов:
3.3.1. Відсутності фінансування.
3.3.2. Додаткових робіт, необхідність яких може виявитися в процесі проведення
робіт за даним Договором.
4. Вартість робіт і порядок розрахунку
4.1. За виконані роботи, визначенні у п.1.1. ЗАМОВНИК проводить ПІДРЯДНИКУ
оплату в сумі ________________________________________________з ПДВ.
Розрахунки за виконані роботи будуть проводитися на основі діючих державних
будівельних норм і правил, державних стандартів.
4.2. Загальна вартіть робіт може переглядатися Сторонами у разі:
4.2.1. Зміни обсягів і складу робіт.
4.2.2. Зміни вартості будматеріалів, конструкцій, обладнання і інших затрат
ПІДРЯДНИКА.
4.2.3. Зупинення робіт за обставини непереборної сили.
4.2.4. Інфляційних процесів.
4.2.5. Прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість
робіт.
4.3. Рішення про перегляд договірної ціни з обгрунтуванням причин оформляється
відповідно до п.8.2. цього Договору.
5. Порядок здавання і приймання робіт
5.1. Щомісячно ПІДРЯДНИК подає ЗАМОВНИКУ на підпис акти здавання-приймання
виконаних робіт, а ЗАМОВНИК проводить приймання робіт і підписує дані акти.
5.2. Для приймання робіт і підписання актів здавання-приймання виконаних робіт
ЗАМОВНИК призначає комісію, в складі
представників ЗАМОВНИКА та
ПІДРЯДНИКА.
6. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором
ЗАМОВНИК і ПІДРЯДНИК несуть відповідальність у відповідності до чинного
законодавства.
6.2. Всі суперечки між Сторонами, які виникають в процесі виконання даного
Договору вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – у
Господарському суді Львівської області.
6.3. За не виконання або не належне виконання зобов’язань по даному договору
винна сторона сплачує іншій стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки
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НБУ, що діяла на період за який нараховується пеня від суми заборгованості за
кожен день просрочки.
7. Форс-мажорні обставини
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, або повне невиконання
зобов’язань по цьому Договору, якщо невиконання стало наслідком обставин
непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу та інших природних явищ,
стихійних лих, військових дій, прийняття законодавчих та інших актів органами
законодавчої та виконавчої влади всіх рівнів, що унеможливлюють виконання
умов цього Договору.
8. Інші умови
8.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках – по одному для
кожної Сторони.
8.2. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться у письмовій формі і
набувають чинності після підписання повноважними представниками Сторін.
8.3. Договір вступає в силу з моменту підписання його тексту та усіх додатків,
зазначених у п.10. цього Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх
зобов′язань.
8.4. Одностороння відмова від виконання умов даної угоди не допускається.
8.5. Дострокове, в односторонньому порядку, розірвання угоди можливе у випадку
порушення однією з Сторін умов даної Угоди з попередженням винної Сторони
на протязі 14 (чотирнадцяти) днів.
9. Додатки до Договору
9.1. До Договору додаються:
9.1.1. Договірна ціна
9.1.2. Кошторис
10. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін:
«ЗАМОВНИК»
«ПІДРЯДНИК»
_________________________________________ ЛМКП «Львівводоканал»
м._____________ вул.____________________ 79017 м. Львів, вул. Зелена, 64
р/р______________________________________ р/р 26001000005120 (UAH) в Львівській
в________________________________________ філії ПАТ «Укрсоцбанк»
МФО_____________ ЄДРПОУ_____________
МФО 300023 ЄДРПОУ 03348471
Тел._____________________________________ Тел. 275-34-39
Індивідуальний податковий номер
ІПН №033484713022
_________________________________________ Св. платника ПДВ 17701395
Номер свідоцтва
про реєстрацію податку___________________
________________________________________ Директор ____________ В.В. Вольський
“______”_____________________201
М.П.

р.

“______”_____________________ 201
М.П.

р.

