ДОГОВІР№
на проведення монтажу засобів сигналізації
ТОВ «Компаня «Велес» в особі директора товариства Марценюка В.М., що діє на підставі
Статуту, названий в подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, з однієї сторони, і __________________________,
названий в подальшому ЗАМОВНИК, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору.
1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе придбання обладнання і матеріалів та
виконання наданих зобов’язань на об’єкті–приміщенні (у подальшому - об’єкт), що
знаходиться за адресою: ______________________________.
1.2. Виконання монтажних та пуско-налагоджувальних робіт системи засобів сигналізації на
об’єкті ЗАМОВНИКА, при умові виконання ЗАМОВНИКОМ умов сплат по цьому
договору.
1.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується забезпечити 100 % комплектацію необхідним обладнанням
та матеріалами.
2. Обов’язки сторін.
2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:
а) за дорученням ЗАМОВНИКА придбати обладнання та матеріали для виконання робіт з
монтажу згідно специфікації (розділ №1), що є додатком до цього договору;
б) розробити технічну документацію;
в) відповідно до нормативно-технічних документів, в повному обсязі і з високою якістью
провести роботи з монтажу засобів сигналізації;
г) провести вхідний контроль апаратури і виконати пусконалагоджувальні роботи змонтованих
системи засобів сигналізації.
2.2. ЗАМОВНИК зобов’язаний:
а) на протязі 3-х днів, з моменту підписання Договору, сплатити ВИКОНАВЦЮ частину
вартості монтажних і пусконалагоджувальних робіт згідно п. 3.2. Договору та 100% вартості
обладнання;
б) надати можливість ВИКОНАВЦЮ користуватися необхідною проектною документацією по
об’єктам, де проводяться монтажні роботи;
в) надати ВИКОНАВЦЮ приміщення, в якому виконані всі необхідні будівельні роботи та
роботи по технічній укріпленості об’єкту для зберігання обладнання та устаткування ВИКОНАВЦЯ;
г) ознайомити ВИКОНАВЦЯ з існуючими на об’єкті правилами техніки безпеки і приймати
необхідні заходи з охорони праці;
д) доводити до відому ВИКОНАВЦЯ інформацію про недоліки і порушення, допущені його
представниками.
3. Вартість обладнання, матеріалів, робіт та порядок розрахунків.
3.1. Вартість обладнання та матеріалів, що забезпечуються ВИКОНАВЦЕМ по п. 1.3. цього
договору становить: ________ грн.
Вартість обладнання динамічна.
3.2. Вартість робіт, що доручаються ВИКОНАВЦЮ по п.1.2. договору, становить: _______ грн.
3.3. Загальна вартість по договору становить: ____________грн.
3.4. Оплату вартості , що вказана в п.п. 3.3., цього договору, ЗАМОВНИК здійснює в розмірі
100% вартості обладнання згідно п.3.1, що складає: ________ грн. та 50% вартості робіт згідно п.3.2.,
що складає: _________ грн., не пізніше трьох банківських днів після підписання цього договору.

3.5. Інші 50% вартості робіт на протязі 3-х банківських днів з моменту підписання акту
здачі-приймання виконаних робіт.
3.6. Будь-які зміни планувань на об’єкті погоджуються з ВИКОНАВЦЕМ і оформлюються
окремою угодою та оплачуються по цій угоді. Термін виконання робіт зсувається на час проведення
змін.
3.7. Застосування додаткового устаткування, фурнітури і видаткових матеріалів, викликаних
ЗАМОВНИКОМ, оплачуються додатково за узгодженням сторін.

4. Термін виконання робіт.
4.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виконати всі роботи по установці системи засобів
сигналізації в термін не більше 15 днів за умов надання підготовлених до монтажу приміщень
(закінчення в них будівельно-малярних робіт та розміщення меблів).
4.2. Після завершення робіт за Договором ВИКОНАВЕЦЬ представляє ЗАМОВНИКУ на
підпис “Акт здачі-приймання виконаних робіт”.
4.3. ЗАМОВНИК, після закінчення всіх робіт, зобов’язаний підписати акт про приймання в
експлуатацію при наявності підписів представників ВИКОНАВЦЯ.
4.4. У випадку дострокового завершення ВИКОНАВЦЕМ робіт ЗАМОВНИК зобов’язаний
достроково їх прийняти.
4.5. ВИКОНАВЕЦЬ приступає до виконання робіт на протязі 3-х днів після одержання суми
авансу.
5. Відповідальність сторін.
5.1. За невиконання чи неналежне виконання обов’язків по діючому договору, сторони несуть
відповідальність у відповідності з діючим законодавством України.
5.2. У випадках виявлення в роботі ВИКОНАВЦЯ дефектів, що визнаються, вони
виправляються останнім в найкоротший можливий строк безкоштовно.
5.3. ВИКОНАВЕЦЬ відповідає за якість встановленого устаткування, виконання робіт і
безперебійну роботу систем на протязі визначеного гарантійного терміну зазначеного в п. 7.1.
5.4. При порушенні ЗАМОВНИКОМ термінів оплати визначених у п. 3.5. ЗАМОВНИК
виплачує ВИКОНАВЦЮ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент
підписання Договору, від простроченої в оплаті суми за кожний день затримки термінів оплати.
5.6. Розбіжності, які виникли в процесі виконання даного Договору, сторони прагнуть
вирішувати шляхом переговорів безпосередньо між собою, а при недосягненні згоди у відповідності
до чинного законодавства України.
6. Обставини форс-мажор.
6.1. Жодна з сторін не несе відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по
діючому договору, якщо це невиконання є результатом дії обставин непереборної сили, як то пожежі,
повені, землетруси, інші стихійні лиха, воєнні дії чи блокади, заборонення експорту чи імпорту,
зміни в законодавстві чи другі обставини, що визнані компетентними органами України, як ті, що
перешкоджали виконанню сторонами своїх обов’язків по договору та які виникли після підписання
цього договору.
6.2. Сторона, для якої стане неможливим виконання зобов’язань по діючому договору, повинна
не пізніше п’яти робочих днів письмово повідомити другу сторону про початок та припинення дії
обставин непереборної сили.
6.3. У випадку, коли форс-мажорні обставини будуть діяти більше трьох місяців, сторони
мають право відмовитись від виконання зобов’язань по договору без відшкодування будь-яких
збитків та втрат.
7. Гарантійні вимоги.
7.1. ВИКОНАВЕЦЬ дає гарантію на устаткування системи засобів сигналізації, встановлене по
цьому Договору, на період 6 місяців з моменту підписання Акта здачі-приймання робіт.
7.2. У безкоштовне гарантійне обслуговування входять наступні роботи:
7.2.1. Надання консультацій персоналу ЗАМОВНИКА (по телефону та на місці установки
Систем).
7.2.2. Заміна елементів Систем що вишли з ладу у випадку, якщо їхня експлуатація
здійснювалася відповідно до документації на Системи. Заміна елементів Систем в цьому випадку
робиться на підставі акта виконання гарантійного обслуговування встановленої форми.
7.2.3. ВИКОНАВЕЦЬ виконує платне обслуговування по заміні вийшовших з ладу елементів
систем, якщо ЗАМОВНИКОМ були порушені правила експлуатації Системи, вказаних у
документації на неї.
8. Порядок здачі та прийому робіт.
8.1. Роботи, необхідність яких може виявитись при виконанні обов’язків по договору,
виконуються ВИКОНАВЦЕМ та сплачуються ЗАМОВНИКОМ по додатковій угоді, з обов’язковим
переліком робіт, терміну їх виконання та вартістю. Усі усні домовленості та угоди є недійсними.
8.2. Виконані роботи передаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ згідно акту здачі
встановленої форми.

8.3. ЗАМОВНИК зобов’язується на протязі трьох днів з момента отримання повідомлення про
готовність робіт по договору прийняти виконані роботи від ВИКОНАВЦЯ.
8.4. У випадку мотивованого відказу ЗАМОВНИКА прийняти роботи, складається
двусторонній акт з переліком необхідних заходів, строків та умов їх виконання.
8.5. ЗАМОВНИК для прийняття робіт, що доручені ВИКОНАВЦЮ, може утворити комісію з
залученням компетентних фахівців.
8.6. У випадках тимчасового припинення робіт з причин, що не залежать від ВИКОНАВЦЯ,
складається двусторонній акт про призупинення робіт. У цьому разі строки виконання робіт по
договору відповідно зсуваються на термін визначений актом про призупинення робіт і визначаються
умови компенсації збитків, що можуть нести сторони по договору.
9. Заключні положення.
9.1. Жодна із сторін без письмової угоди не може передавати свої права та обов’язки по
діючому договору третім особам.
9.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових угод,
складених у письмовій формі, повноваженими представниками Сторін.
9.3. При виданні в період дії цього договору законів та підзаконних актів, що впливають на
реформування ціни (як то зміна ставок митних зборів, введення акцизного сбору, введення нових
податків тощо), сторони можуть переглянути вартість робіт договору.
9.4. По всіх питаннях, що не врегульовані в Договорі Сторони керуються чинним
законодавством України.
9.5. Договір набуває юридичної сили з моменту підписання сторонами і діє до виконання
сторонами зобов’язань в повному обсязі. Договір складений у двох примірниках (по одному для
кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу.
9.6. Термін дії Договору:
- початок - із моменту підписання Договору;
- закінчення - до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за Договором.
10. Юридичні адреси сторін.
ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «Компанія «Велес»

08150, Київська обл., Києво-Святошинський
р-н, м. Боярка, вул. В. Петріва, 24/6

Від ВИКОНАВЦЯ

_________________ /В.М. Марценюк/
“ ___ “ __________________ р.
мп

ЗАМОВНИК:
______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________

Від ЗАМОВНИКА

____________________ /
“ ___ “ __________________ р.
мп

/

