ДОГОВІР №914-Е-18
про проведення робіт з експертизи ироекіу
м. Дніпро

й .

1 І1ИС 2018

20 18 року

Державне підприємство « Ж И Л К О М » в особі директора Васильченко Олени Володимирівни,
який діє на підставі Статуту, далі за текстом - «Виконавець», з однієї сторони, та
Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради в особі директора Гриііай
Владис;іава Вікторовича, який діє на підставі Положення про Департамент, далі за текстом - «Замовник», з
інш ої сторони, (надалі при спільному згадувапні - «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»), уклали цей
Договір (падалі - «Договір») про таке:
1. Предмет договору
1.1. Відповідно до даного Договору, Виконавець, який є експертною організацією, в порядку та на
умовах, визначених цим Договором, Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх
експертизи, затвердженим постановою К М У № 560 від 11.05.2011. іншим законодавством України,
проводить за замовленням Замовника експертизу проекту Замовника щодо, міцності, надійності та числі
до ДОСТУ ПНОСТІ осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших ма.чомобільних груп насс.існня.
санітарного і епьіеміологічиого благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної,
техногенної безпеки, енергозбереження і енеріоефективності. КОШТОРИСНОЇ частини проектної
.юкументапії (далі - Роботи з проведення експертизи). Назва проекту Замовника: «Капіта.іьний ремонт з
утеплення фасаду, що становить складову частину жиїлового будинку за адресою: вул. Князя
Володимира Великого, 22 м. Дніпро» та становить складову частину загальної вартості робіт з
капітального ремонту (далі - Проект), а Замовник зобов'язується оплачувати надані Роботи з проведення
експертизи у строки та згідно умов даного Договору.
1.2. Консуль'іування Замовника в усній або письмовій формі (на прохання Замовника) стосовно
виявлених у Проекті помилок та відхилень від вимог до кошторисної частини;
1.3. Консультування Замовника в усній або письмовій формі щодо шляхів та способів усунення
виявлених помилок і відхилень;
1.4. Консультування Замовника в усній або в письмовій формі (на прохання Замовника) щодо
правового регулювання за українським законодавством окремих питань в сфері будівництва, діючих
державних будівельних норм і правил, вимог чинного в Україні законодавства;
1.5. Результати Робі і- з проведення експертизи надаються Замовнику у вигляді письмового
експертного звіту щодо експертизи Проекту' (далі - Звіт), оформленого відповідно до вимог чинного
законодавства.
2. Вартість робіт та порядок розрахунків
2.1. Сторони домовились, що вартість наданих Робіт з проведення експертизи складає 7 441,67 грн., П Д В
20% 1 488,33 гргг. Всього з врахуванням П Д В 20% вартість робіт становить 8 930,00 грн. (вісім тис.
дев’ ятсот тридцять грн. 00 коїі.). Цігга договору є договірною та звичайною, узгоджена Сторонами в
Протоколі ігоі'одження договірної ціни, який є невід’ємним Додатком № 1 до даного Договору.
2.2. Замовник здійснює розрахунок за проведення Робіт з експертизи на підставі рахунку та актів
викогганих робіт шляхом ггерерахуванггя грошових коштів на поточний рахунок Викоггавця, зазначений
у розділі 10 цього Договору.
2.3. Роботи вважаготься оплаченими з моменту надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.
2.4. Виконавець готує, ггідггисує та скріплює своєго печаткою А кт виконаних робіт (далі - Акт) у двох
ігримірниках та направляє (передає) його Замовнику (його угговгговаженому представнику). Замовник,
отримавши Акт, га в разі відсутності претензій і зауважень щодо виконаних робіт, підписує та скріплює
його своєго печаткою і не пізніше наступного дня, з дня отримаггня Акга. нагграв^гяє (ггередає)
оформлений зі свого боку А к т Виконавцю.
2.5. В разі ненадання Замовником Виконавцю підписаного Акту або мотивованої відмови від підписання
Акта в установлений у пункті 2.4. цьог о Дог овору строк. Роботи вважаються прийггятими Замовггиком,
а А кт вважається погодженим з боку Замовника.
2.6. В разі ненадання Замовником Виконавцю підписаного Акту або мотивованої відмови від підписання
Акта в установлений у пуггкті 2.5. цього договору строк. Роботи вважаються прийнятими Замовником, а
А кт вважається погодженим з боку Замовггика.
3. Права га обов’язки Сторін
3.1 Замовник зобов’язаний:
3.1.1. До початку проведення Робіт з ексігертизи подати Виконавцю лист-замовлешгя про проведення
експертизи Проекту будівництва (складається у довільній формі) та всі необхідні для виконання

експертизи докум ент, а також Проекі оудігиіипгва \ кількості 3(ір ьо \) примірників у
паперовому виїляді іа І (одного) примірника проекту будівництва в е.іекі ронному вигляді.
3.1.2. Замовник гарантує:, що проектна локуменгація не містить інформації, т о сіаповиїь державну
гасмниию.
3.1.. '. Письмово повідо.мити ІЗиконавия про всі види екеперіиз Проекту булівппитва. які бу.іп
проведені Замовником самос і ійпо, та ііала ї и Виконавцю ві.тмовілні доку меігги.
3.1.4. Палаги свого нрелегавника для організації співпраці за Договором, повноваження якою
11 ілтізердже н і ловірен істіо.
3 .1..3. Прийня і'и та оіілати і и Роботи з провеления ексмерз изи у порядку га в строки, нере.тбамеиі цим
Договором.
3.2. Заімопник мас право:
3.2.1. Падаваїи Виконавцю письмові га усні пояснення у зв'язку : нровеленням Робії з екснерінні за
Договором. Залучати для іаки\ лій нреіісгавииків нроекгнн.ч організацій, що безносерелньо
розроб.ія.іи проект.
3.2.2. Усу ваги нелодіки, невідповілноеті у ироекгній доку ментації нрєпягом періоду нрове.тення
експертизи.
3.2.3. Здійснити заміну свого повноважного нрелегавника.
3.2.4. Користуватись експертним Звіюм на в.іасиий розсул. в чому числі з правом но.танмя йоіо
відповідним державним органам влади та місцевого самоврялу вання. контролюючим оріаиам.
3.3. Іііікоііавецв зобов’ язаний:
3.3.1. В обу мовлені цим Договором строки, якісно та в повному обсязі провести Роботи з експертизи.
3.3.2.1 іа.таги Замовнику належним чином оформлений ексне|гпіий Звіз відновілію до Постанови
Кабінету Міністрів Укра'їни від І 1.05.201 І р. Л'іі 560 «Про зазвердження Порядку затвердження
проектів будівницгва і проведення 'їх екснерзизи та визнання такими, що вгразилн чинність,
деяких ноезанов Кабінету Мініезрів України».
3.3.3. Повіломляти Замовнику про готовність, лазу та час озримання письмового аналізу Проекіл
будівництва та екснертиого Зві ту.
3.3.4. Повернути Замовнику після ироведення екснерз изи І Ірєзекг будівництва за інніу локуменіацію.
огрізману для надання І іослуї з проведення експертизи.
3.4. Виконавець має ираво:
3.4.1. У разі необхідноез і на власний розсул без зголи Замовника залу чаїи д.тя ировеления Робіт з
екснерзизи інніі юридичні або фізичні особи на ізілсіаві відіктвідннх договорів. Іі цьому разі
вілгюві.тальним перед Замовником за свогчасне за якісне проведення Робіт тадиникзься
Виконавець.
3.4.2. Па озримання онлазн віл Замовника на у мовах, нередбачених роз.чілом 2 цього Договору.
3.4.3. У разі недотримання та;'або порущення 'Замовником умов цього Договору. ІЗикоііавець мас
право в олноезоронньому порядку розірвати цей Договір, новідомивніи про це Замовника
ннсьмово за 10 (деся ті.) календарних днів до дати розірвання Договору.
4. Відіїовідадьіііси. Сторін
4.1. У виїшдку норузнення зобов'язань, визначених даним /(оговором. Сторона несе відііовіда.іьнісгь.
визначену цим Договором за чинним закоііодавсз вом України. Поруніенням Договору ( йоіо
невикоііаінія або неишіежне виконання, тобто виконання з норуніеиням умов, визначених зміезом
цього /Іоговору.
4.2. Відіювілальність перед третіми особами при вііконанні Сзоронами сікм\ зобов'язань несе винна
Сторона.
4.3. Замовник несе відповідальність за зміст, досіовірніеть. новноту нроектіюї докуметззації. інніих
документів, які він надає Виконавцю для проведення Робії з експертизи, а також за лоезовірніеть
інформації гарантування Замовником досзовіріюсіі якої зазначено у н. 3.1.2 Договору.
4.4. Виконавець несе відіювідальність за належну якість нрове.зення Робіт т екснерзизи за не несе
ві.тповідальгюсті перед Замовником за висновки у екснерзно.му 'йтіті за негативні нас.іідки. які
можу ть виникнути в результазї кориетування цим Звізом. в разі, якщо цей Звії ніді огов.іеиніі иа
основі нсдостовіриої (в з.ч. но.милкової). неповної інформації, розра.хутіків. вихідних .таних. які
місз и.іися в проектній документації, інтих доку мен тах, що надав Замовник для проведення Робіт
з експертизи, а також інформації, зазначеної у ті.3.1.2 Доіопору, досговіріїість якої іараміував
'іамовник. В цьому разі вважається, що Виконавцем Роботи з нровсдения скенеріизн надані
.юбросовісію відповідно до ук.іадеіюго Доіовору, та снлачені Замовником копни за Р о б о т т
нроведеіііія екенерзизи Замовнику не новерзаюзься.

4.5. За ііесіюечасмс виконання Виконавцем Робіт 5 нровелення експерти ти за ним Лоїовором
Виконавець сіиачус Замовнику, неню у ро'з.мірі подвійної об.іікової ставки ПЬУ від с у м и
;Іоі'Овору іа кожен день прострочення виконання.
4.6. За иелотримаїїня строків оплати Робіт ч ііроиелеііня ексіїсрппи Замовник сіілач\с Виконавшо
неню у розмірі подвійної облікової ставки ПЬУ віл суми забо|ігованості. -за кожний лет.
прострочення.
4.7. Сплата пені чт'або пттрафних санкцій не позбавляє відповіднз Сторону віл виконання своїх
іозбов'я зань за даним Договором.
5. Форс-маж()|)ііі обсіаїзиіііі
5.1. Сторони н е иссхть відповідальності за ііор>імення своїх зобов'язань, якщо воно сталося не з їх
вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона дове.тс. що вжила всіх ЗеЗлеж них віл неї
заходів Д.ІЯ належного виконання своїх зобов'язань.
5.2. С іорони звільняються від відповідальносі і за невиконання або неналежне виконання \ мов цьоіо
Договору лише у випадку виникнення (| )О р с-м а ж о р н и .х о б с т а в и н (дій непереборної с и л и , які не
залежать від волі Сторін).
5.. 1. <Рорс-мажорними обставинами визнаються надзвичайні иолії. що включають військові дії.
Гніокади. страйки, пожежі, повені, інші надзвичайні ііодії. які Сндуть визнані та отолоніені
обставинами непереборної сили у визначеному українським законо.тавс твом порядку.
5.4. Сторона, для якої створилася неможливісіь виконання зобов'язань за Договором у зв'язку з
настанням форс-мажорних обставин, зобов'язана негайно повідомній (телефоном, факсом) інніх
с торону, а також протягом 15 днів з дня нас іання (|юрс-мажорііи.х обставин вислати пові/юмлення
)станов.'іеної форми, видане представником відновілної Тортової (’І ортово-нромис.іової) ііа.іати із
зазначенням иаявносіі вищезазіїачсііи.х ііоліГІ. дати їх наетаїїия і тривалості.
5.5. Неповідомлення або несвоєчасне іювідом.тения позбавляє відіюві.чих Сторону права ііосилаїися
на вищезазначеііі обставини, як на підставу для звільнення ві.т віліювілтиьносгї. Наявність форсмажорних обставин іювинно бути підтверджена ііре.тставником відіювідної Гортовтьііромислової
І Іалатті.
5.6. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, строк вііконаїїня зобов'язань відсувас тьея
відновідно до часу, протягом якою буду ть діяти такі обсіавнни. Якщо ці обставини та їх нас.ті.тки
будуть продовжувагнся бі.іьніе З (трьох) місяців, то кожна із сторін буде мати право відмовиіиея
віл нодальїпого виконання зобов'язань за цим Договором і в цьому випадку жодна зі сторін не
буде мати права на вілііікодувамня інніою стороною можливих збитків.
5.7. Сторони звільняються від відповідальності в разі набрання чинності в періз>д виконання Робіт
ііормативними
актами органів влади, місцевого самоврядування, законами та інніимн
законодавчими актами, які змінюють або скасовують підетавн. порядок та умови виконання
Сторонами зобов'язань за даним Договором, або утіеможливлюють виконання Сторонами своїх
зобов'язань з інших причин, незалежних від Сторін Договору.
6. Зміни іа доноізнсчінзі до .(оі ннору
6.1. Зміни та доновнеііня до укладеного Договору можуть бути внесені за взаємною зтодою Сторін
І1І.ІЯХОМ у кладення відновілної додаткової у годи.
6.2. будь-які зміни та доповнення, що вносяться до нього Договору. .чійсні лише за умови, ко.іи вони
вик.іадеііі в ннсьмоізій формі та підписані утіовноваженими на іе представниками С торін і
скріплені печатками. Такі зміни та доповнення с невід'ємними частинами Договору.
6.3. Після ніднисання цього Договору всі ноперелні нереговорн щодо нього, .іиетування. попередні
утодн і протоколи про наміри з питань, викладених у ньому Договорі та.щбо стосуються йои>
предмету, вт рачают ь юридичну чиніїіст ь.
7. Строк’ ,чії Договору
7.1. Договір набирає чинності з моменту його ііідгінсання Сторонами ні ,чіє до З 1.12.201 X р.
7.2, 'За письмовою згодою Сторін строки, зазначені у ньому рєтз.чілі Доіовітру. можуть бу ти змінені.
Такі зміни оформлюються додатковою у то.чокі до Договору, яка ( його невід'ємною частиною.
8. Иііріїнеіііні спорів
8.1. С пори, що вишікактть між Сторонами, та розбіжності за ним Договором та у зв'язку з ним.
буду ть виріїїіуваїися Сторонами шляхом взаємних коїісу.іьтаній та переговорів.

8.2. Якщо спір Сторонами не може бути виріїїіеііий ш.іяхом вккміїи.х ііереіоворів, він віірішусіься в
судовому іюрялку за встамовлсноіо підві.томчістю та ііілс>лііісію такого спору. впзііаченом\
вілмовідним чинним законодавством України.
9. Іір и кіїш сві ІІО.ІО/КСЧІІІІІ
9.1. Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що (
неврегульованими ним Договором, регулюються чинним законодавством України.
9.2. Виконавець надає послуги власними сіь'іами або залучаї .ю виконання робіт іниіи.ч осіб
(с\5ійдрядииків) за своїм вибором, за \.мови. що іакі счбиілрялники маюіь вілнові.иіч
кваліфікацію і необ.чідій дозвільні документи.
9..У У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин, не нов'язанич з виною
Виконавця, сплачені Замовником кошти не новеріаюіься.
9.4. У разі зміни еіатусу однією із Сіорін. вона зобов'язана новіломігти про це ііініч сторонч в
ннсь.мовііі формі в п'ятиденний строк.
9.5. Сіорони несуть повну відновідалі.нісгь за нрави.іьність зазначеннч ними _\ цьом\ Договорі
реквізитів та при зміні банківських реквізніів. адреси, назви Сіорін. Сіорони зобов'язані не
нізніїне 15 календарних днів повідомити про таку планован> зміну ініній Стороні та не пізніше
ніж за 5 робочих днів до початку виконання зобов'язань піл новими реквізи іами надати завірені
копії докумен тів, що фіксують гаку зміну.
9.6. Усі іювідомлсння. що направляються Сіоропа.мн одна одній л і.чію з цим /Чоговором маюіь бу ти
здійснені в письмовій (|юрмі і будуть вважаїнсь поданими належним чином, якщо вони надіс.іаііі
.іистом на замовлення, або доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін.
9.7. Договір ск.іалений українською мовою у двох автентичних примірниках, кожний з яких маг
однакову юридичну силу, по одному д.ія кожної із Сторін.
10. .Адреси Іа рсічііізити сіорін
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