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ДОГОВІР № 55/20
м. Львів ■ « (5/ » А _______2020 р.

Відділ освіти Тростянецької сільської ради Тростянецької Об’єднаної Територіальної 
громади Миколаївського району Львівської області, в особі начальника відділу освіти 
Лехович Віктора Івановича, що діє на підставі /'/су - - далі
«Замовник», з одного боку, та Приватне підприємство «Агенство комплексної безпеки «АРГОС», в 
особі директора Левковича Андрія Євгеновича, що діє на підставі Статуту - далі «Виконавець» - з іншого 
боку - уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконати роботи: «Монтаж системи 

захисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів на об'єкті: “ Будівля Демнянського 
НВК (ЗНЗ-ДНЗ) за адресою: с. Демня, вул. Шкільна, 43, Миколаївського району, Львівської 
області”. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити роботи на умовах, передбачених цим 
Договором. Перелік Робіт погоджений сторонами у додатках до цього Договору.

1.2. Виконавець зобов’язується виконати роботи власними силами або із залученням спеціалізованих 
організацій (осіб), які мають відповідні дозволи та ліцензії. При укладенні договорів з третіми особами - 
спеціалізованими організаціями Виконавець виступає як особа, уповноважена Замовником і діє виключно 
в інтересах Замовника та для задоволення потреб Замовника. Вартість залучення третіх осіб входить у 
вартість робіт за договором та не може її перевищувати. Виконавець на власний розсуд залучає до 
виконання Робіт треті субпідрядні організації. При цьому Виконавець несе повну відповідальність за дії, 
вчинені такими організаціями перед Замовником.

2. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ І ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
2.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2020р., але в будь-якому 

разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
2.2. Робота за цим Договором вважається повністю виконаною після підписання Сторонами Актів 

виконаних робіт.
2.3. Виконавець зобов’язується виконати роботи згідно цього договору перелік яких погоджено у 

додатках до Договору згідно календарного плану виконання робіт.
2.4. Строк виконання Робіт підлягає зміні за наявності наступних умов:

виникнення додаткових робіт;
зміна проектних рішень, які зумовлюють збільшення строків виконання Робіт, 
зупинка або суттєве уповільнення виконання Робіт не з вини Виконавця; 
у інших випадках, передбачених Договором та/або законодавством України.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Загальна вартість виконання робіт (ціна Договору) визначена додатками,, які є невід’ємною

частиною цього договору, становить 91191 грн. 00 коп. (Дев’яносто одна тисяча сто дев’яносто одна 
гривня 00 копійок), без ПДВ.

3.2.Оплата за здійснення Виконавцем вказаних в п.1.1. Робіт проводиться Замовником на підставі 
виставленого Виконавцем рахунків та актів виконаних робіт за формою КБ-2 та довідкою форми КБ-3.

3.3. Замовник зобов'язується оплачувати рахунки Виконавця за виконані Роботи протягом 5- 
ти днів після підписання актів виконаних робіт та при наявності коштів на рахунку Замовника на 
зазначені цілі.

3.4.Оплата проводиться у національній грошовій одиниці на розрахунковий рахунок Виконавця.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛАМИ

4.1. Забезпечення матеріалами здійснюється Виконавцем, за рахунок фінансування Замовника.
4.2. Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він сам закуповує.

5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ РОБІТ
5.1. По завершенні робіт, визначених в п.1.1. цього Договору, сторони підписують Акти 

виконаних робіт. Замовник зобов’язаний в двадцятиденний термін з дня отримання Акту виконаних робіт 
підписати та направити його Виконавцю або мотивувати відмову від його підписання.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
6.1. Виконавець гарантує належну якість виконаних робіт та надає гарантію на виконані роботи 

строком на 5 років з дня прийняття робіт Замовником.

1



9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. В разі виконання робіт невідповідної якості Виконавець зобов'язується за свій рахунок 

усунути недоліки.
9.2. За порушення строків виконання Робіт згідно з Договором Виконавець сплачує штрафні 

санкції в розмірі 0,2 % від вартості прострочених Робіт за кожен день прострочки, але не нижче облікової 
ставки НБУ.

9.3. За порушення строків здійснення оплат згідно з Договором Замовник сплачує штрафні 
санкції в розмірі 0,2 % від розміру прострочених платежів за кожен день прострочки, але не нижче 
облікової ставки НБУ.

9.4. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України. ■'

' 10. ВИРІШЕННЯ С ПІРНИХ ПИТАНЬ
10.1. При виникненні спірних питань під час виконання умов цього Договору Сторони 

домовляються вирішувати їх шляхом переговорів.
10.2. У разі неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів, вони повинні 

вирішуватись Господарським судом за підвідомчістю та підсудністю відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Обов’язковою умовою для Сторін згідно з цим Договором є дотримання повної 

W конфіденційності всієї інформації, що використовується в рамках цього Договору.
11.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору регулюються додатковими угодами, які 

складені у письмовій формі та підписані Сторонами.
11.3. Цей Договір складений в двох ідентичних примірниках українською мовою - по одному 

для кожної зі Сторін, кожен із яких має однакову юридичну силу, в якому кожний аркуш 
пронумерований, підписаний та скріплений печаткою обох Сторін, термін дії договору до 31.12.2020 
року.

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:
Відділ освіти Тростянецької сільської ради 
Тростянецької Об’єднаної Територіальної 
громади
81614, Львівська обл., Миколаївський район, 
с. Тростянець, вул. Зелена, будинок 2 
р/р /Т /2,9 Л ЧЛ6 ООО^О 0<оО
ЗЗ^ІЇ_______________________________

МФО ________
ЄДРПОУ 40274710

Приватне підприємство
«Агенство комплексної безпеки «АРГОС» 
79067, м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 
дім 153, кв.4
р/р UA663253650000026000011082942
в ЦФ ПАТ «Кредобанк»
МФО 325365
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