
 

  
 
 
 
 

                                                   ДОГОВІР  НА  МОНТАЖ  ВОДОПІДЙОМНОГО  ОБЛАДНАННЯ                                                               
                                     
м. Київ                                                                                                                         “ ____” ________________2017 р. 

 

ТОВ "Київська бурова компанія", надалі  «ПІДРЯДНИК» в собі  Генерального директора Юли Наталії 
Костянтинівни , який діє на підставі статуту з одного боку, і надалі «ЗАМОВНИК», в особі  
_____________________________________________________________________________________                      
який діє на підставі      договору    іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене: 

 
1.Предмет договору: 

 
1.1.Підрядник зобовязується провести монтаж та встановлення водопідйомного обладнання  на ділянці, 
розташованою за адресою:                                                                                       ____________________________  ,  
_______________________________________________а Замовник прийняти та оплатити виконаний обєм  робіт. 
1.2.Роботи, передбачені пунктом 1.1. діючого договору, виконуються  в співвідношенні з затвердженим і 
обговореним сторонами кошторисом  який є основною частиною діючого договору (додаток № 1).  

 
2. Права та Обов’язки «Замовника» 

 
Права Замовника: 
2.1. Контролювати якість і хід роботи, що виконується Підрядником, не втручаючись в його діяльність. 
2.2. Призначити Підрядникові розумний строк для усунення недоліків виконаних робіт. 
2.3. Сприяти в обсязі та порядку, передбаченому договором, у виконанні роботи Підрядником. 
Обовязки Замовника: 
2.4. Обговорити та затвердити кошторис робіт на встановлення водопідйомного обладнання. 
2.5. Своєчасно підготувати місце для проведення робіт і устаткування  матеріалів. 
2.6. Забезпечити електроживленням приміщення, де буде встановлено обладнання згідно діючим його 
параметрам. 
2.7. Забезпечити робітників місцем проживання із зимовим обігрівом, що включає місце для зберігання 
устаткування та матеріалів на  період проведення робіт. 
2.8. У випадку виявлення Підрядником обставин, що загрожують придатності та стійкості результатів 
виконуваної роботи, або неможливості її завершення в строк, Замовник зобов’язаний дати вказівки в денний 
строк про подальшу зупинку або проведення робіт. 
2.9. По закінченні проведення обладнання оглянути та прийняти виконану роботу у Підрядника, у випадку 
виявлення недоліків негайно заявити про це останньому.   
2.10. Оплатити весь обсяг робіт у відповідності до Акту здачі - приймання та кошторисом на виконання робіт. 
2.11. При гарантійному усуненні недоліків Підрядником, у випадку їх виникнення з вини Замовника ремонт 
виконується за рахунок останнього. 
2.12. Не вступати, в відношення предмету діючого договору, без відома  Підрядника, в які-небудь договірні  
відношення  з бригадою  робочих  або  з  ким  небудь  з  членів  бригади  виконуючих  робіт  по дорученню  
Підрядника. 
 

3. Права та обовязки «Підрядника» 
 

Права Підрядника: 
3.1. Самостійно визначати способи виконання завдань, що поставив Замовник. 
3.2. Залучати до виконання своїх обов’язків інших осіб- субпідрядників. 
3.3. Зберігати право на оплату робіт за ціною, що передбачена договором, у випадку, коли, фактичні видатки 
Підрядника виявилися менше тих, які враховувались при визначенні ціни роботи. 
3.4. Не розпочинати роботи, а почату роботу призупинити при невиконанні Замовником зустрічних обовязків і 
вимагати відшкодування збитків. 
3.5. При ухилянні Замовника від прийняття виконаної роботи, Підрядник має право після його дворазового 
попередження продати результат роботи, відповідно до діючого законодавства. 
3.6. При неможливості забезпечення Замовником місця проживання робітників Підрядника, останній має право 
вимагати відшкодування видатків,  повязаних з щоденним транспортуванням бригади до місця робіт або її 
проживання поблизу місця робіт. 
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Обовязки Підрядника: 
3.7. Підготувати й представити Замовнику на затверження кошторис та перелік робіт. 
3.8. Після затверження кошториса Замовником, провести монтаж та встановлення системи водопідйомного 
обладнання. Розпочати виконання робіт у строк не пізніше «___» ___________2017р., закінчити роботи до          
«    »___________2017р. У випадку погіршення погодних умов (заливні дощі,сніжні замети, ожеледь t<-10 °С і 
т.п.), а також стан електричної напруги на данному обєкті срок початку та закінчення робіт може бути 
відкладений,  або збільшений на період  дії поганих  погодних умов.  
3.9. По взаємній  згоді сторін провести монтаж та встановлення системи водопідйомного обладнання згідно 
кошториса.                                                                                                                                              
3.10. Виконувати роботи зі своїх матеріалів, своїми коштами. 
3.11. Попередити Замовника, і, до одержання від нього вказівок, призупинити роботу при виявленні обставин, 
що загрожують придатності та стійкості результатів виконуваної роботи або неможливості завершення її в 
строк.. Підрядник повинен очікувати вказівок Замовника протягом_3_денного строку. 
3.12. Виконувати роботу за ціною, що визначена договором і додатковими угодами. 
3.13. По закінченні робіт підписати Акт здачі-приймання і після завершення всіх розрахунків передати 
Замовнику права на встановлення обладнання. 
3.14. Підрядник дає гарантію на виконані роботи на протязі 24 місяці з дня підписання Акта здачі-приймання 
водопідйомного обладнання, згідно кошториса. 
3.15. Дотримуватися вимоги закону про охорону навколишнього середовища та про безпеку будівельних робіт. 

 
4. Термін дії договору 

 
4.1. Даний договір набуває чинності з моменту початку проведення робіт і діє до повного виконання 
сторонами своїх зобов’язань за договором. 
4.2. Даний договір складено у двох екземплярах, що мають юридичну чинність, по одному екземпляру для 
кожної сторони. 

 
5. Порядок розрахунків 

 
5.1. Загальна ціна робіт складається за кошторисом , є діючою частиною договору та складає:( ____________) 
_____________________________________________________________________________________ 
5.2. Внести аванс у розмірі  100% від ціни обладнання та транспортних витрат, що складає(                        )                                                           
___________________________________________________________________________________ 
5.3. Загальний розрахунок за проведену роботу зробити на протязі 3-х днів з моменту підписання Акту здачі-
приймання.  

 
6. Особливі умови. 

 
6.1. Зменшення  або збільшення ціни робіт в зв’язку зі змінами яких-небудь пунктів кошторису закріплюється 
додатковою угодою до діючого договору, в співвідношенні з яким складається та підписується сторонами 
новий кошторис. 
6.2. Додаткові роботи, не передбачені діючим договором, повинні бути оформлені додатковою угодою. 
6.3. Всі зміни та доповнення до діючого договору дійсні лише в тому випадку, коли вони затверджені в 
письмовому вигляді й підписані сторонами або представниками сторін. 
6.4. Гарантійний термін експлуатації –24 місяці з дня виконання робіт при умові повної оплати виконаних 
робіт.  
6.5. В випадку виявлення Підрядником порушень Замовником п 3.11 діючого договору, Виконавець залишає за 
собою право розірвання домовленості та взятих на себе гарантійних зобовязань. 
6.6. Ухиляння Замовника від приймання результату робіт означає його прострочення як кредитора в 
зобов’язанні прийняти та оплатити роботу. 

7. Форс-мажор 
 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності при повному або частковому невиконанні зобов’язань за цим 
Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: пожежі, повені, 
землетрусу, страйку в регіоні або галузі, воєнних дій, актів органів державної влади та керування, а також змін 
у законодавстві, що застосовує зворотну чинність. 
7.2. Сторона, у якої виникла неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, зобов’язана негайно 
письмово ( по телеграфу, факсу, телексу) сповістити іншу сторону про настання зазначених вище обставин. 
7.3. Належним підтвердженням наявності обставин непереборної сили та їхньої тривалості слугуватимуть 
довідки, видані представниками органів влади та місцевого самоврядування регіону Замовника або Підрядника. 
7.4. Після одержання належного повідомлення сторони повинні вирішити питання про перенесення строків 
виконання взаємних зобов’язань на час дії форс мажорних обставин. 


