
ОГОЛОШЕННЯ 

проведення закупівлі через систему електронних закупівель          

 

1. Замовник: 

1.1.Найменування: Виконавчий  комітет  Івано-Франківської міської ради 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04054346; 

1.3.Місцезнаходження: вул. Грушевського, 21 м. Івано-Франківськ, 76000;  

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з 

учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та 

телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, е-mail):  

- Начальник адміністративно-господарського управління виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради, заступник тендерного комітету:  

Хімій Олег Михайлович, тел. роб. (0342) 55-22-82, електронна адреса: 

mvk@mvk.if.ua 

- Секретар тендерного комітету Івано-Франківської міської ради: Кіщук 

Макарій Миколайович, тел. роб. (0342) 551890, електронна адреса: 

mvk.pracya@gmail.com 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 

закупівлі товару: 180 000,00 грн. (сто вісімдесят тисяч  гривень 00 коп.), з 

ПДВ.   

1.5. Крок зниження ставки: 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі. 

2. Інформація про предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі, код закупівлі: Класифікатор ДК 

021:2015 (CPV) : 50112000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

автомобілів:   Volkswagen  1 одиниця;  Skoda 2 одиниці; Ford 1 одиниця; 

Mitsubishi 1 одиниця, ВАЗ 3 одиниці;  Daewoo 1 одиниця; ЗАЗ 1 одиниця 

(ЗАЗ із збереженням заводської гарантії). 

 

2.2. Місце надання послуг:  СТО  Учасника повинна знаходитись на відстані  

до 15 км від виробничої  бази  Замовника  –  м. Івано-Франківськ, вул. 

Січових Стрільців, 40 

2.3. Строк надання послуг: 14 робочих днів з моменту підписання Акту 

прийому-передачі автомобіля на СТО. 

3. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження. 

Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) 

вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:  
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- довідку (у довільній формі), яка повинна свідчити про те, що учасник має 

власне/орендоване СТО та обладнання, яке необхідне для надання послуг, що 

є предметом даної закупівлі. У разі, якщо СТО та обладнання Учасник 

використовує на правах оренди, він повинен надати документальне 

підтвердження прав користування з терміном дії не менше ніж до кінця  2017 

року; 

- довідку (у довільній формі)  про наявність працівників відповідної 

кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 

- довідку, що підтверджує виконання аналогічних договорів починаючи з 

2015 року (у довільній формі із зазначенням назви замовника, його 

контактних телефонів, та суми таких договорів). 

- довідку (у довільній формі), що підтверджує наявність та/або можливість 

безперебійного забезпечення запасними частинами та витратними 

матеріалами, необхідними для надання послуги. 

- копія статуту (основні сторінки); 

- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних та фізичних осіб-

підприємців) (у разі наявності); 

-   копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб); 

- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру 

платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного 

податку (якщо Учасник є платником єдиного податку); 

- копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для 

фізичних осіб); 

- контактні дані компанії-учасника (із зазначенням реквізитів учасника: 

назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону,  

електронної адреси; відомостей про контактну особу (прізвище, ім’я, по-

батькові, посада, контактний телефон); 

 

 - підтвердження повноваження посадової особи або представника Учасника 

процедури закупівлі щодо підпису документів Пропозиції. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Кількість та специфікація послуг: 

Транспортні засоби  для ремонту в умовах СТО 

                                                                         

У зв’язку з тим, що на момент проведення процедури закупівлі не 

можливо визначити конкретний перелік робіт, послуг їх обсяг, а також 

необхідні запчастини та матеріали, Замовник визначає перелік узагальнених 

послуг, робіт, запчастин та матеріалів (Додаток №2), на основі якого 

Учасники готують пропозиції  (Додаток №3 Розрахунок  вартості тендерної 

пропозиції на кожен транспортний засіб). 

1 
Volkswage

n-Sharan 
1800 см3 

WVWZZZ7MZYV01

0146 
1999 

бенз

ин 

1 од. 

2 
Skoda 

Oktavia 
1598 см3 

TMBDK01U24873216

5 
2003 

бенз

ин 

1 од. 

3 

Skoda 

Superb 

Classik 

1781 см3 
TMBDL23UX390273

54 
2003 

бенз

ин 

1 од. 

4 
Ford 

Expedition 
5400 см3 

1FMPU16L2YLA701

46 
2000 

газ, 

бензи

н 

1 од. 

5 
Mitsubishi 

Grandis 
2378 см3 

JMBLNNA4W6Z0003

40 
2005 

бензи

н 

1 од. 

6 ВАЗ 21099 1499 см3 ХТА21099023323371 2002 
бензи

н 

1 од. 

7 ВАЗ 21310 1700 см3 ХТА21310020042104 2002 
бензи

н 

1 од. 

8 ВАЗ 21 140 1499 см3 ХТА21140043755573 2004 
бензи

н 

1 од. 

9 
Daewoo 

Nubira 
1600 см3 LAJF696EWK167417 1998 

бензи

н 

1 од. 

10 ЗАЗ Sens   1300  см3      
Y6DTF698KG033873

3 
2015 

бензи

н 

1 од. 



 

    4.1 Для надання послуг учасник повинен мати: 

- станцію технічного обслуговування (СТО) у місті Івано – Франківськ; 

- транспорт та спеціалізовану бригаду для проведення ТО ТЗ на виробничих 

площадках Замовника;  

- кваліфікований у відповідності з видами робіт персонал (підтвердження 

сертифікатами та/або окремою довідкою); 

- виробничі споруди, засоби технічного обслуговування та ремонту, 

діагностичне обладнання, відділ або склад запчастин (необхідні оригінальні 

деталі, вузли, агрегати); 

- відповідну організаційну структуру (приймальний відділ, відділ або слад 

запчастин, особу, відповідальну за якість виконаних робіт); 

- професійний та спеціалізований інструмент для обслуговування 

транспортних засобів Замовника; 

- авто мийку; 

- закриту територію для зберігання автомобілів під охороною. 

    4.2  СТО повинна забезпечувати послуги: 

- діагностика двигунів; 

- діагностика ходової частини автомобіля; 

- регулювання кутів розпаду і сходження коліс; 

- діагностика та перевірка паливної системи; 

- діагностика і ультразвукове очищення інжекторів та карбюраторів; 

- чистка бензинових паливних систем; 

- шиномонтажні, балансувальні роботи,  рихтувальні та фарбувальні роботи. 

     4.3 Тривалість технічного обслуговування повинна відповідати 

запланованій кількості нормо-годин, відображеній в наряді-замовленні. 

    4.4  При технічному обслуговуванні автомобілів Замовника Виконавець 

повинен використовувати нові(ті які не були у вжитку) запасні частини, 

сертифіковані для продажу на території України (в разі такої вимоги) та 

рекомендовані заводом виробником.  

    4.5  Строк виконання учасником ремонтних робіт автомобіля не повинен 

перевищувати 14 робочих днів з моменту підписання Акту прийому-

передачі автомобіля на СТО. При цьому, учасник торгів повинен мати 

можливість оперативного забезпечення необхідними запасними частинами 

та матеріалами для проведення поточного ремонту автомобіля Замовника. У 

разі їх відсутності на складі учасника, строк виконання учасником таких 

робіт подовжується, але не повинен перевищувати 24 календарних днів з 

моменту підписання Акту прийому-передачі автомобіля на СТО. 



    4.6 Відділ або склад запасних частин та матеріалів  учасника  при    

виконанні  

договору, укладеного із Замовником за результатами цих   торгів, повинен 

      бути укомплектований не менше ніж на 30% від необхідних для  

виконання    ремонту автомобіля Замовника. 

    4.7 Гарантійні терміни на виконані ремонтні роботи зазначаються в Акті     

виконаних робіт (наданих послуг). Гарантія на виконані роботи і 

встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до Правил 

надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних 

транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури 

України 28.11.2014 № 615 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

17.12.2014 за № 1609/26386. 

    4.8 В момент приймання транспортного засобу Виконавцем складається 

акт прийому-передачі автомобіля (його складових) на ремонт, один 

примірник якого надається Замовнику. 

   4.9  Після надання Послуг Виконавець повертає автомобіль Замовнику за    

актом прийому-передачі  автомобіля після проведення ремонту. 

  4.10 Виконавець несе ризик пошкодження або знищення автомобіля 

Замовника з моменту підписання акту прийому-передачі  автомобіля (його 

складових) на ремонт до моменту підписання акту прийому-передачі  

автомобіля після проведення ремонту обома Сторонами. 

  4.11 Всі зняті для заміни при ремонті автомобіля деталі повинні бути 

повернені Замовнику. 

  



5. Пропозиція 

Пропозиція Учасника, повинна бути оформлена на фірмовому бланку у 

відповідності до вимог  до Дотатку №1 цієї документації, подається 

Учасником у вигляді сканованої копії у форматі pdf . 

В графі «Вартість пропозиції» зазначається загальна вартість предмету 

закупівлі - стартова сума аукціону. 

Пропозиція повинна містити загальну вартість предмету закупівлі та вартість 

за одиницю (одиниці) продукції, що відповідають ціновій пропозиції, 

поданій учасником через систему електронних закупівель до початку 

аукціону. 

Загальна вартість пропозиції (стартова сума аукціону) зазначається з 

урахуванням всіх витрат, пов’язаних з предметом закупівлі, у відповідності 

до вимог цієї Документації. 

 

6. Інша інформація: 

Учасник, якого визнано переможцем закупівлі, до заключення договору 

надає Замовнику на його адресу: вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 

76000  в паперовому вигляді копії завірені печаткою учасника наступних 

документів для укладання договору про закупівлю: 

- довідку (у довільній формі), яка повинна свідчити про те, що учасник має 

власне/орендоване СТО та обладнання, яке необхідне для надання послуг, що 

є предметом даної закупівлі. У разі, якщо СТО та обладнання Учасник 

використовує на правах оренди, він повинен надати документальне 

підтвердження прав користування з терміном дії не менше ніж до кінця  2017 

року; 

- довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 

необхідні знання та досвід; 

- довідку, що підтверджує виконання аналогічних договорів починаючи з 

2015 року (у довільній формі із зазначенням назви замовника, його 

контактних телефонів, та суми таких договорів). 

- довідку (у довільній формі), що підтверджує наявність та/або можливість 

безперебійного забезпечення запасними частинами та витратними 

матеріалами, необхідними для надання послуги. 

- копія статуту (основні сторінки); 



- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних та фізичних осіб-

підприємців) (у разі наявності); 

-   копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб); 

- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру 

платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного 

податку (якщо Учасник є платником єдиного податку); 

- копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для 

фізичних осіб); 

- контактні дані компанії-учасника (із зазначенням реквізитів учасника: 

назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону,  

електронної адреси; відомостей про контактну особу (прізвище, ім’я, по-

батькові, посада, контактний телефон). 

  

 

Додатки до документації: 

Додаток № 1 - Форма пропозиції. Загальна вартість предмету закупівлі 

зазначається в графі «Вартість пропозиції» в гривнях цифрами та прописом з 

урахуванням ПДВ. 

Додаток №2  - Орієнтовний перелік видів робіт та послуг на кожну модель 

автомобіля. 

Додаток №3 - Розрахунок  вартості тендерної пропозиції на кожну одиницю 

Додаток №4 - Проект договору. 

        

        Пропозиція  та перелічені  документи  повинні бути завірені належним 

чином, відскановані та в повному обсязі розміщені на майданчику 

електронних торгів із підписом відповідної на те повноваженої посадової 

особи або представника Учасника. 

        У разі ненадання зазначених документів, пропозиція учасника не 

розглядається та відхиляється замовником. 

 



Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку. 

Учасник не повинен відступати від даної форми. 

Додаток №1 

ФОРМА  ПРОПОЗИЦІЇ 

________________(назва підприємства/фізичної особи), надає свою 

пропозицію щодо участі у  

закупівлі _________________________________________. 

                                                (назва предмету закупівлі) 

Відомості про 

підприємство 

Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 

Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, 

телефон для контактів, e-mail) 

Вартість пропозиції 

Учасник вказує загальну вартість предмету закупівлі (стартова 

сума аукціону) в гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з 

урахуванням ПДВ. 

Термін поставки товару Учасник вказує термін надання послуги  

Відомості про особу (осіб), 

які уповноважені 

представляти інтереси 

Учасника 

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Додаток №2 

Орієнтовний перелік видів робіт та послуг на кожну модель автомобіля 

№ 

п/п 

Орієнтовний перелік видів робіт та послуг 

1 Діагностика та технічне обслуговування двигуна 

2 Діагностика та технічне обслуговування трансмісії 

3 Діагностика та технічне обслуговування ходової частини 

4 Діагностика та технічне обслуговування систем обігріву, вентиляції та 

кондиціонування повітря 

5 Діагностика та технічне обслуговування електричних систем, 

електропроводки та систем зовнішнього та внутрішнього освітлення 

6 Діагностика та технічне обслуговування електронних систем керування 

вузлами та агрегатами автомобіля 

 

     Орієнтовний перелік запасних частин та матеріалів 

№  

п/п 
Орієнтовний перелік запасних частин 

Орієнтовна кількість, 

шт./компл./л 

1 Свічка запалення 1 

2 Колодка гальмівна 1 

3 Диск гальмівний  1 

4 Комплект ГРМ 1 

5 Олива двигуна 1 

6 Олива трансмісійна 1 

7 Рідина охолоджуюча 1 

8 Фільтр масляний 1 

9 Фільтр паливний 1 

10 Фільтр повітряний 1 



                                                                                                   Додаток №3                                       

Розрахунок  вартості тендерної 

пропозиції на кожну одиницю (автомобіль) 

№ 

з/п 
Найменування  

 

 

    Од. 

виміру 

Кіль- 

кість 

Ціна за 

одиницю 

без ПДВ 

(грн.) 

Ціна за 

одиницю 

з ПДВ 

(грн.) 

Сума 

з 

ПДВ 

(грн.) 

Інформація  

щодо 

гарантійних 

зобов’язань 

Учасника  

1. 

(відповідно 

повного переліку 

видів робіт, 

вартості запасних 

частин та 

вказування їх 

конкретних 

найменувань для 

досягнення мети 

закупівлі) 

 

 

    

Всього:       

ПДВ:       

Всього з ПДВ:       

Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції 

потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не 

більше двох знаків після коми. 

    Вартість нашої пропозиції включає повний перелік запчастин та послуг, 

пов'язаних із ремонтом та технічним обслуговуванням транспортних засобів 

для Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Наша СТО 

розташована на відстані ___ км від виробничої бази Замовника. 

   Опрацювавши Ваше оголошення, ми маємо можливість і погоджуємось 

надати послуги з технічного обслуговування та ремонту транспортних 

засобів в повному обсязі, відповідної якості, в необхідній кількості та в 

установлені замовником строки.  

   Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані 

пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої 

пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

 



Разом з цією пропозицією (сканована копія в форматі pdf) ми надаємо 

документи, передбачені пунктом 4 цієї Документації (скановані копії в 

форматі pdf), на підтвердження заявлених вимог, а саме: 

________________ 

________________ 

 

Посада, прізвище, ініціали,  

підпис уповноваженої особи  

підприємства/фізичної особи,                                                 _____________(___________) 

завірені печаткою.                                                                              мп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Додаток №4  

ДОГОВІР № ___ 

на  технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів  

 

     м. Івано-Франківськ                          "___" __________2017 рік 

 

_____________________________________________________________, що є платником 

податку __________________________________________ відповідно до норм Податкового 

кодексу України, в особі __________________________________, який діє на підставі 

Статуту, і по тексту цього Договору іменується – «Виконавець» (в усіх відмінках), з 

однієї сторони, та Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, в особі 

міського голови Івано-Франківської міської ради, який діє на підставі Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” і по тексту цього Договору іменується – 

«Замовник» (в усіх відмінках), які в подальшому разом іменуються як «Сторони»(в усіх 

відмінках), а в положеннях, які однаковою мірою стосуються і Виконавця, і Замовника – 

«Сторона»(в усіх відмінках), на підставі вільного волевиявлення та за взаємною згодою 

Сторін уклали цей Договір про технічне обслуговування та ремонт автомобільних 

транспортних засобів від “___” ___________ 2017 року № _____  про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Виконавець, за заявками Замовника, здійснює роботи з технічного обслуговування та 

поточного ремонту (далі “Роботи”) автомобіля (лів) (надалі –“Автомобілі”)  

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ 

2.1. Остаточна ціна Договору визначається виходячи з загальної вартості запасних частин, 

які враховуються в підсумкову вартість технічного обслуговування та поточного ремонту, 

та проведених робіт зазначених в наряд-замовленнях по кожному окремо виконаному 

технічному обслуговуванню чи поточному ремонті Автомобілів протягом дії Договору. 

2.2. Остаточна ціна Договору складає _______________________________ 

 

 

3. УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ 

3.1. Технічне обслуговування та поточний ремонт Автомобілів за цим Договором 

здійснюються Виконавцем, його власними ресурсами та засобами за діючими нормами та 

стандартами. 

3.2. Виконавець виконує Роботи при наявності у представника Замовника довіреності, що 

виготовлена на фірмовому бланку Замовника та скріплена печаткою, що підтверджує його 

повноваження. Приймання Автомобіля для надання послуг з технічного обслуговування і 

ремонту супроводжується оформленням наряду- замовлення.  

3.3. Наряд-замовлення підписується представниками Сторін при прийманні Автомобіля, 

відображає об’єми, терміни виконання та орієнтовну вартість Робіт, а також вміщує 

перелік запланованих  Робіт, запасних частин та матеріалів, необхідних для їх виконання. 

Строк виконання Робіт зазначається в наряд-замовленнях, але не повинен перевищувати 

14 робочих днів (окрім випадків коли необхідно проводити дозамовлення запасних частин 

необхідних для виконання заявлених ремонтних робіт) 

3.4. Уразі проведення планових ТО, Замовник узгоджує з Виконавцем графік їх 

проведення. 

3.5. Виконавець надає гарантію на виконані роботи та використані запасні частини. 



3.6. У випадку виникнення необхідності виконання додаткових Робіт не зазначених в 

наряд-замовленні, Виконавець зобов’язується для виконання цих Робіт отримати згоду ( в 

телефонному режимі) представника Замовника. 

3.7. Вартість Робіт, матеріалів та складових частин Замовник оплачує за цінами, що діяли 

на день оформлення замовлення. 

 

4. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ 

4.1. Замовник проводить розрахунки згідно виставлених рахунків та оформлених актів 

виконаних робіт не пізніше 30 робочих днів з моменту виконання робіт, але не раніше 

моменту їх фактичного надання.  

4.2. Замовник оплачує вартість виконаних робіт та вартість запасних частин, необхідних 

для проведення Робіт, в повному обсязі, згідно закритого та підписаного обома Сторонами 

наряд-замовлення та  акту виконаних робіт у терміни зазначені в пункті  

 

5. ПРАВА ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН 

5.1. Виконавець зобов’язаний: 

5.1.1. Виконувати усі роботи, які зазначені у наряд-замовленнях, якісно та в 

повному обсязі. 

5.1.2. На час виконання Робіт приймати на відповідальне зберігання Автомобіль 

Замовника. 

5.1.3. У разі, якщо виконання Робіт проводиться з використанням запасних частин, 

комплектуючих та матеріалів Замовника, повідомляти останнього про непридатність або 

неякісність цих запасних частин, комплектуючих та матеріалів. 

5.1.4.  Після виконання Робіт та підписання наряд-замовлення та акту виконаних 

робіт, передати Замовнику Автомобіль, а у разі вимоги Замовника передати останньому 

замінені деталі разом з автомобілем (крім випадків заміни деталей по гарантії). 

5.1.5. Надавати рекомендації щодо правил експлуатації Автомобіля після 

проведення заміни в ньому деталей, вузлів чи агрегатів та ін. 

5.2. Виконавець має право: 

5.2.1. Переміщувати Автомобіль по території СТО. 

5.2.2. Відмовитися від виконання заявки Замовника з причин: 

5.2.2.1. відсутності у представника Замовника належним чином оформленого 

відповідного документу (довіреності), який підтверджує його повноваження; 

5.2.2.2. заявка Замовника не може бути виконана з технічних причин; 

5.2.2.3. у разі несплати за попередні виконані Роботи. 

5.3. Замовник зобов`язаний: 

5.3.1. Узгодити час та дату проведення Робіт (у разі необхідності - затвердити графік 

їх проведення). 

5.3.2. Видати своєму представнику відповідну довіреність для підтвердження його 

повноважень. 

5.3.3. Прийняти Автомобіль та виконані Роботи і підписати наряд-замовлення,  акт 

виконаних робіт, або надати мотивовану письмову відмову у їх не підписанні. 

5.3.4. Виконувати вказівки Виконавця щодо правил експлуатації Автомобілів після 

проведення заміни в ньому деталей, вузлів чи агрегатів та ін. 

5.4.  Замовник має право: 

5.4.1. Отримувати результати тестів  Автомобіля, проведених технічними засобами 

СТО Виконавця. 

5.4.2. Отримувати інформацію про Роботи, що виконуються, та їх вартість. 

5.4.3. Отримати від Виконавця змінені деталі, крім випадків коли їх заміна 

проводилася по гарантії. 

5.4.4. Бути присутнім при  виконанні робіт, якщо це не загрожує його життю та 



безпеці. 

5.5. У разі мотивованої відмови Замовника від підписання наряд-замовлення або акту 

виконаних робіт, Сторонами складається двосторонній дефектний акт з переліком 

необхідних дороблень та строків їх усунення. Недоліки, зазначені в двосторонньому 

дефектному акті, усуваються Виконавцем за попередньо погоджений рахунок в 

погоджений із Замовником термін. 

5.6. Про недоліки, що не могли бути виявлені та виявляються тільки при експлуатації 

Автомобіля, Замовник зобов’язаний терміново заявити претензію Виконавцю, але не 

пізніше гарантійного терміну. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, винна 

Сторона несе відповідальність згідно із чинним законодавством України та умов цього 

Договору. 

6.2. У випадку порушення термінів, передбачених п.3.3. Договору та у разі несвоєчасного 

усунення дефектів, які виникли під час виконання робіт та зафіксовані Сторонами в 

дефектному акті. У випадку несвоєчасної оплати виконаних Робіт, Замовник сплачує 

Виконавцю пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення, від  

суми заборгованості за кожен день затримки платежу. 

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

7.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і діє 31.12.2017 року. 

 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

своїх зобов`язань за Договором, якщо це невиконання зумовлене дією обставин 

непереборної сили (форс-мажорних обставин), таких наприклад як: стихійні лиха, пожежі, 

терористичні акти, громадські заворушення, військових дій та ін. Про настання форс-

мажорних обставин Сторони повідомляють одна одну протягом 10 днів з моменту, коли їм 

стало відомо про настання таких обставин. У разі дії форс-мажорних обставин  більше 30 

днів кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке 

розірвання за умови повідомлення другої Сторони не пізніше, ніж за 5 днів до розірвання. 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин 

позбавляє Сторону права посилатись на них як на підставу для звільнення від 

відповідальності за невиконання своїх зобов`язань за Договором. Належним доказом 

настання таких обставин є відповідна довідка Торгово-промислової палати України або 

місцевих органів влади. 

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

9.1. Усі суперечки і розбіжності, що можуть виникнути у зв`язку з виконанням Сторонами 

своїх зобов`язань за цим Договором, Сторони будуть намагатись вирішуватись шляхом 

переговорів. 

9.2. Якщо Сторони не можуть досягти згоди із спірного питання, то розбіжності, що 

виникли, вирішуються в судовому порядку згідно із чинним законодавством України. 

 

 

10. ІНШІ УМОВИ 

10.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є його невід`ємними частинами та 



обов`язковими для виконання Сторонами лише в разі, якщо вони оформлені таким чином: 

виконані письмово, підписані  уповноваженими представниками обох Сторін, скріплені 

печатками Сторін, мають порядковий номер та дату підписання. 

10.2. Жодна із Сторін не має права передавати третій особі права на зобов`язання за цим 

Договором без письмової згоди на це другої Сторони. 

10.3. Дія цього Договору може бути припинена за заявою будь-якої із Сторін. Сторона, 

що розриває Договір попереджає іншу Сторону не пізніше ніж за 1 місяць до планованої 

дати його розірвання. 

10.4. До всього іншого, що не передбачено даним Договором, застосовуються норми 

законодавства України. 

10.5. Цей Договір складено у двох ідентичних примірниках, які мають однакову  

юридичну силу.  

  

11. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

                  ЗАМОВНИК 

Виконавчий комітет Івано-Франківської 

  міської ради 

Адреса: 

Україна м.Івано-Франківськ 

вул.Грушевського, 21 

Р/р 35425101044841 

ГУДКСУ в Івано-Франківській області 

МФО 836014 

код 04054346 

  Міський голова  

_______________Марцінків Р.Р. 

           М.П. 

 

 

 

  

                       ВИКОНАВЕЦЬ 

 

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до 

виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених у статті 

36 Закону України «Про публічні закупівлі». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


