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Гарантiйний лист

Наступним гарантую, що при наданнi послуг вiдповiдно до предмету

закупiвлi булутЬ застосоВуватись заходи iз захистУ довкiлля, передбаченi

нормами чинного законодавства Украiни.

ФОП Артамонов В. А.
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Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про захист персон€tльних даних> вiд
01.06.10 Jt 2297-YI даю згоду на обробку, використання, поширення та

доступ до персон€rльних даних, якi передбачено Законом Украiни <ПрО

публiчнi закупiвлi), а також згiдно з нормами чинного законодавства, моiх
персональних даних (у т.ч. паспортнi данi, iдентифiкацiйний код, електроннi
iдентифiкацiйнi данi: номери телефонiв, електроннi адреси або iнша
необхiдна iнформацiя, передбачена законодавством), вiдомостей, якi надаю
про себе для забезпеченнrI участi у шроцедурi конкурсних торгiв, цивiльно-
правових та господарських вiдносин.

ФОП Артамонов В. А.
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Лист
щодо не обмеження законодавством "Про санкцiГ'

наступним гарантую, що моя господарська дiяльнiсть не обмежена

законодавством "про санкцi'f', у тому числi пiдзаконними актами, якi
встановлюють санкцii до певних суб'сктiв господарювання.

ФОП Артамонов В. А.
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наступним повiдомляю, що погоджуюсь з порядком змiн умов

договору про закупiвлю згiдно з чинним законодавством Украiни та умовами
,.rд.р"оi документацii, а також положень cTaTTi 188 Господарського кодексу

Украiни.

ФОП Артамонов В. А.

,$
р l,г
нч I*

'к#,'ry)*--_-4
ýrd"-* MrclY.

тдм0l|
Володпмнр

i.H. 326а61 5274.

\ъ
Ев\а(
,р lF
нч,l*

tцртлrи

i.H.32646l5274

_володнмнiднатолiлitlвнч



ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИ€МВЦЬ
ДРТДМОНОВ ВОЛОДИМИР ДНДТОЛIИОВИЧ

Юридична адреса: вул. Щмитра Кедрiна, буl,.47,кв. 135, м. ,Щнiпро, 49000

кп "ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА MICTA"
шIпровсъкоi MICbKoi гал,t

|6.04.2020 р. Nч 06

довIдкА
про згоду з проектом договору

наступним повiдомляю, що погоджуюсь з проектом договору,

викладеНим У додаткУ до тендерноi документацiТ,

ФОП Артамонов В. А.

ртАмOн
Ш,олодпм!lF

спiйовн,t
i.я. 326461 5274

(i;тffя

р*ч
Володнмшп

,лнатолiйовнч



ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
ДОГОВIР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ NЬ

м. ,Щнiпро
()) 2021 року

Комунальне пiдприемство кТРАНСпортнА IнФрАструктурА MICTA>

,Щнiпровськоi MicbKoi рали (код за едрпоУ 23з574з7), в особi директора Герасимова

Дrrrрч Генадiйовича, що дiе на пiдставi Статугу (далi - Замовник), з однiеi СТОРОНИ, Та

оiзr"rа особа - пiдприемець Дртап,tонов Володимир Анатопiйович, що дiе на пiдставi

Виписки з единого державного реестру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв

(да.цi _ Виконавець)о з iншоi сторони, рtlзом - Сторони, укJIали цеЙ Договiр прО ТаКе (ДаЛi -

.Щоговiр):

1.Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язуеться надати Заrrловниковi послуги: ,Щк 021:2015: 45230000_8 -

Булiвничтво трубопроводiв, лiнiй звОязку та електропоредач, шосе, дорiг, аеродромiв i
залiзничних дорiг; вирiвнювання поверхонь (Послуги з благоустрою паркуваJIьних

майданчикiв: встановлення та замiна дорожнiх знакiв та нанесення розмiтки зон парку-

вальних майданчикiв по м. ,Щнiпро), а Замовник - прийняти i оплатити наданi послуги.

1.2. обсяГ послуГ та вимогИ до наданНя послуГ визначенО в .Щоговiрнiй цiнi (додаток ],{bl)

та <Технiчним завданrrям> (додаток J\b2), що с невiд'емною частиною договору. Обсяги

закупiвлi послуг можуть буги зменшенi залежно вiд реапьного фiнансування видаткiво

шJuIхом укладан[IrI додатковоi угоди.
1.4.Цiни на послуги встановлюються в нацiональнiй ва.тlютi УкраiЪи - ГРИВНi.

1.5. Сторони домовипися про можливiсть змiни умов договору у випадках, передбачених

ст. 36 Закону Украihи "Про публiчнi закупiвлi".

2. Щiна договору

2.1.Цiна цього,Щоговору становить в тому чиспi 20% пдВ / без ГI,ЩВ, згiднО п. З ч.

297,1 ст.297 ПК Украiни, що визначено в,,Щоговiрнiй цiнi(долаток JФ1).

2,2. Цiна цього ,Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH, уклаДанНЯМ

,Щодатковоi угоди в таких випадкж:
- за взаемною згодою CTopiH;
- в заJIежностi вiд KiпbKocTi фактично Еаданих поспуг;
- в залежностi вiд фiнансування Залловника;
- в iнших випадкФ( передбачених зtжонодавством.
2.3. Збiльшення цiни,Щоговору не допускаеться.
2.4. Покращення якостi предмета закупiвлi не е пiдставою дJUI збiльшення срм,
визначеноi в,Щоговорi.

3. Порядок здiйснення розрахункiв

3.1. Розрахунки проводяться шJIяхом оплати Заirловником пiсля пiдписання Сторонами акту

здачi-приймання надаЕих послуг протягом 30 (тридцяти) календарних днiв.
3.2 Розрахунки за цим ,щоговором здiйснюеться з вiдповiдного розрtlхункового рахунку
Зшловника шJIяхоМ перек€вУ ЗалловникОм грошових коштiв на розрахунковий рахунок
Виконавця, визначений у даному,Щоговорi.
3.4. В разi затримки фiнансування на вказанi цiпi Замовник здiйснюе
Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днiв з дня надходження коштiв
3.5. ЗамовЕик мас право затримувЕхти ппатежi за послуги, виконанi з

прulвил до усуЕення Виконавцем виявлених порушень та Bi

результату закiнчених послуг у разi виявлення недолiкiв, якi ви
використtlння вiдповiдно до мети, зазначеноi у ,Щоговорi, i не



Виконавцем, або третьою особою.
3.6. Первиннi документи оформлюються вiдповiдно до вимог ст.9 Закону Украiни кПро

бухгалтерський облiк та фiнаrlсову звiтнiсть в ykpaiHi>> та повиннi мати Taki обов'язковi

реквiзитЙ: наЙменування та iдентифiкацiйний код, HfflBa i номер документу (форми), дату i
мiсце скIIадання, змiст та обсяг господарськоi операцii, одиниця вимiру господарськоi
операцii (у натуральному та/або вартiсшому виразi), посади i пIБ осiб, вiдповiдальних за

здiйснення господарськоi операцii i правипьнiсть ii оформленняо особистий оригiнаlrЬниЙ
(не факсимiльний та не скановtlний) пiдпис або iншi данiо що дають змоry iдентифiкУвати

особу, яка брала у{асть у здiйсненнi господарськоi операцii, завiренi ПечаТКОЮ

пiдприемства (за наявностi).
3.7. У випадку порушенЕя вищеза:iначених вимоц Залловник мае право вiдстрочити оплtхтУ

на вiдповiдний TepMiH надання Виконавцем BipHo оформлених докумеЕтiв, при цьому
Заirловник не буле нести вiдповiдальнiсть за несвоечасне здiйснення розроrУнкiв.
3.8. Заlrловник при наявностi коштiв мае право здiйснити попередню оплату у розмiрi 30%

BapTocTi послуги па строк, що не перевищуе 2 (два) мiсяцi вiд дати перерахування коштiв
вiд Заlrловкика до Виконавця, що передбачено Постанова КМУ вiд 4 цРУдня 2019 Р. JФ
1070.
3.9. Якщо аванс надаеться в кiнцi року, його необхiдно використати до 20 грУдня

поточного року. У разi невикористання, заJIишок аваIIсу повертаеться ЗаirловникУ.

4. Надання послуг

4.1 Строк надання посJtуг: до 30.10.2021р.
4.2 Мiсце надtlння посJryг: м.,Щнiпро.
4.З. Надання послуг Виконавцем за цим ,Щоговором повинно вiдповiдати якiсним
покtr!никаil{, встановленим нормап{ та стандартаlrл вiдповiдного виду надання послуп

5. Права та обов'язки CTopiH
5. 1. Зшловник зобов'язаций:
5.1.1. Своечасно та в повному обсязi здiйснювати оплату за наданi послуги;
5.|.2. Приймати наданi послуги згiдно з актом встановленоi форми.
5.2. Залцовник мае право:
5.2.1. ,Щостроково розiрвати цей Договiр у разi невиконання зобов'язань Виконавцем,
повiдомивши про це його у строк не менше 5 (п'яти) каJIендарних днiв з дня приймання
такого рiшення;
5.2,2, Контролювати наданЕя послуг у строки, встановленi цим,Щоговором;
5.2.З. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну BapTicTb цього,Щоговору залежно вiд

реапьного фiнансрання видаткiв. У такому разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до
цього,Щоговору, шJIяхом укпадання,Щодатковоi угоди.
5.2.4.Вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених
Виконавцем порушонь, вказаfiе право також розповсюджуеться протягом року пiсля
пiдписання сторонап{и акту здачi-приймання робiт та проведення розрахункiв за цим
.Щоговором.
5,2.5. Повернути документи (акт здачi-приймання наданих послryг) Виконавцю без

здiйснення оплати в разi неншIежного оформлення документiв (вiдсутнiсть печаткио
пiдписiв, тощо).
5.2.6. Вiдмовитися вiд прийняття послуг та вiдповiдно проведоння будь-яких розрахункiв у
разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть ix прийнятгя вiдповiдно до мети,

особою. В цьому разi Заrrловник у п'ятиденний TepMiH повiдомпяе Викон
5.2.7 . Iнiцiювати внесення змiн у .Щоговiр, вимагати розiрвання
збиткiв за HaJIBHocTi iстотних порушень Виконавцем умов договору.
5.2.8.Користуватись iншими правами, передбаченими
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Господарським кодексчlNlи Украiни та iншими актами законодавства.

зазначеноТ у договорi i не можуть бути ycyHeнi Виконавцем, Замовником



5.3. Виконавець зобов'язаний:
5.3.1. Забезпечити наданЕя послуг у строки, встановлонi цим ,Щоговором;
5.з.2. Забезпечити надання поспуц якiсть яких вiдповiдае уN{овап{, установленим

,Щоговором та вiдповiдними нормативними tжтtlпdи.

5.3.3. Виконавець забезпечуе повне, якiсне i своечасне ведення виконавчоi докрtентацii,
яка передбачена дiючим законодавством.
5.з.4. Виконавець вiдповiдае за дотриманням правил охорони працi пiдпорядкованими
йому працiвникаlrли пiд час надання послуц передбачених даним договором.
5.3.5. Усувати недолiки в послугах, виявлених протягом ik надання та в перiод

гарантiйного TepMiHy експлуатацiТ.
5.3.6. Своечасно за свiй рахунок усунути Bci дефекти та недопiки, якi виникли з його вини

у зв'язку з Еаданням посJryг якiсть яких н9 вiдповiдае вимогаI\,1та стандарТаI\{, в тому числi
пiсля пiдписання сторонап{и акту здачi-приймання протягом року на вимоry Заrrlовника, у
визначенi ocTaHHiM строки.
5.з,7. Виконавець зобов'язаяий виконувtхти Bci вказiвки Залловника щодо надання поспуц
за умови, якщо дотримання ним цих вказiвок не загрожуе якостi послуп
5.3.8. Виконувати належним чином iншi зобов'язання, передбаченi.Щоговором, Щивiльним
i Господарським кодексапiIи Украiни та iншими актаNIи законодавства.
5.4. Виконавець мае право:
5.4.1. Своечасно та в IIовному обсязi отримувtIти плату за наданi послуги;
5,4.2. У разi невикопаЕня зобов'язань Заlrловником Виконавець мае право достроково

розiрвати цей.Щоговiр, повiдомивIтIи про це Заlrловника у отрок десять календарних днiв з

дня приймання такого рiшення.
5.4.3. Iнiцiювати вЕесення змiн у,Щоговiр, шляхом письмового повiдомлення Замовника.

5,4,4. Мае право запуIати до виконання послуг за цим ,Щоговором юридичних осiб,

фiзи.пrих осiб-пiдприемцiв.
5.4.5.Користуватись iншими прttвЕlJ\uи, передбаченими .Щоговором, Щивiльним i
Господарським кодексаil{и Украiни та iншими актаJyIи законодавства.

б. Вiдповiдальнiсть cTopiн
6.1. у разi невиконання або нена.пежного виконtlння cBoix зобовоязань за .щоговором
Сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену чинним закоЕодавством УкраiЪи, в томУ
чиспi, але не викпючно, вiдповiдно до ст.ст. 546-551 Щивiльного кодесу Украiнио ст. 231

Господарського кодексу Украiни та цим Щоговором.
6,2, У разi невиконанЕя або несвоечасного виконаЕня зобов'язань при закупiвлi послуг
Виконавець сплачуе Замовнику пеню у розмiрi подвiйноi ставки НБУ за кожний день
невиконання або Еесвоечасного виконання зобов'язань.
6.3. Оплата штрафних санкцiй не звiльняе винну Сторону вiд обов'язку виконати Bci cBoi

;Т."Ё#friiiХ#iТJriЗi};" безумовно дотримуватись норм i подожень антикорупцiйного
законодавства Украiни.
6.5. Ризик випадковою зЕищення або пошкодження об'екта наданих посJIуг До ЙогО

прийняття Зап,rовником несе Виконавець.
6.6. Обсяги закупiвлi послуг можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансрання
та потреб Замовникао при цьому штрафнi санкцii за невиконання дiючоi Специфiкацii У
повному об'емi з Замовника не стягуються.
6,7,У разi виникнення непорозумiнь мiж Замовником та коЕтролююtмми органапdи з виIIи

Постачальника, останнiй повинен вiдшкодувати Заlrловнику, у повному обсязi, срlи
црошових зобовОязань з податкiв, якi пред'явленi контролюючими органаI\,Iи У 7

(семиденний) строк з моменту повiдомлення, що направляеться Замовни
адресу таlабо на електронну адресу Постачальника.
Пункт б.8. виключастьOя у рш, якщо коIIтрагеЕт е платником
законодавством УкраiЪи
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7. Обставини непереборноi сили
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7.1. Вiдповiдно до ст. 618 Щивiльного кодексу Украiни, ст. 218 Господарського кодексу

украiни Сторони звiльняються вiд вiдповiда.пьнiсть за невиконання своiх зобов'язань або

ненапежне виконаЕня зобов'язань за.Щоговором внаслiдок дii обставин непереборноi сили,

про Еастання яких Сторони не могли знrхти на момент укладенця ,Щоговору. При цьому

строк виконilIня зобовkзань пропорцiйно вiдсуваеться на час дii вiдповiдноi обставини

непереборноi сили.
7.2. обставинаlrли непереборноi сили е надзвичайнi та невiдворотнi обставинио Iцо

об'ективно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами ,Щоговору, а

саме: .u.po.u вiйни, збройний конфлiкт або серйозна погроза такого конфлiкту, а також

обставини викликанi винятковими погодними умоваI\4и i стихiйним лихом, що виключае

можливiсть виконання послуг за цим .Щоговором без шкоди дпя якостi, а cal\,Ie: епiдемiя,

сильний шторм, циклон, урагаII, торнадо, буревiй, повiнь, нагромадження снiгу, ожеледь,

град, зап,Iорозки, заI\{ерзанЕя моря, проток, портiво перевалiво землетрус, блискавка,

пожежq посуха, просiдання i зсув фунту, iншi стихiйнi лихатощо.
7.3. СторОна, щО Ее може виконрати зобов'язання за цим .Щоговором унаслiдок дii
обставиН неперебоРноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом десяти днiв з моменry ik
виникЕення повlдомити про це iншу СтороЕу у письмовiй формi.
7.4. ,Щоказом u"rr"*н"rrrrя обставин непереборноi сили та строку iх дii е вiдповiднi

докумеЕти, якi видаrоться органом, )дIовноважоним видавати TaKi докумеЕти.
7.s.'у разi копи строк дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж

,рrдц"ri днiво кожна iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей Договiр.

8. Вирiшення спорiв
8.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються докладати
зусипь для вирiшення спорiв у лосуловому rrорядку, в тому числi шJUIхом проведення

йр..о"оРiв, пошукУ взаемопрИйнятниХ рiшень, залучоння експертiв, продовження cTpoKiB

врегулювання розбiжностей, внесення змiн в умови,щоговору тощо.
В.Z. rЩодержання досудового врегулювання спорУ мiж СторонаI\,Iи обов'язкове.

8.3. Bci Ъrrор" мiж Сторон€tми, що витiкаrоть iз даного ,Щоговору та по яких не було

досягнуто згоди шJUIхом досудових переговорiв, вирiшуються в судовому порядку згiдно

встановлеНоi пiдсудностi та пiдвiдомчостi такого спору в порядку, встановлоному чиЕним

законодавством Украiни.

9. Строк дiiдоговору
9.1 Вiдповiдно до ст. 631 Щивiльного кодексу Украiни, ст.180 Господарського кодексу

Украiни ,Щоговiр набирае чинностi з дати пiдписання,Щоговору та дiе до 31 .|2.202t року, а

в частинi здiйснення розрахункiв за наданi послуги - до повного виконання зобов'язань.

9.2. Щей,ЩоговiР укпадаеться i пiдписуеться У Двох оригiнальних примiрникЕlх, що мають

однаковУ юридичнУ силу, З яких одиЕ примiрниК знаходитИся у ЗамОвника, другий
знаходиться у Виконавця.

10. Антикорупцiйне застереження
10.1.Сторони зобов'язуються дотримувЕхтись положень дiючого в Украiнi законодавства з

протидii корупuii та протидii пегалiзацii (вiдмиванню) лохолiв, одержаних ЗЛОЧИнНИМ

шляхом, включаючи, KpiM iншого, будь-якi i Bci наступнi Закони i пiДЗаКОННi аКГИ,

прийнятi на виконання таких Законiв (з уроryванням змiн i доповненьо якi перiодично

вносяться до таких законодавчих aKTiB), а також дотримуватися положень Конвенцii ооН
про протидiю корупшii, прийнятою Генеральною Асаллблеею ООН.
1Ь.2.Сторони гарантують, що ix керiвники та iншi службовi (посадовi) особи, якi

здiйснюють повноваження щодо управлiння дiяльнiстю (заступники
бухгалтер та його заступники, члени колегiальних органiв уп KepiBHi

особи), на момснт укладапня договору не притягалися до ення

корупцiйного правопорушення таlабо не були засудженi за зпочи вих

мотивiв, а також зобов'язуеться у разi виникнення
повiдомляти про це одна одну у письмовiй формi.
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10.3.При виконаннi своiх зобов'язань за ,Щоговором, Сторони зобов'язуються не

здiйснювати (як безпосередньо, так i через TpeTix осiб) буль-якi матерiальнi/нематерiальнi
заохочення, зацiкавленЕя, стимулювання, пропозицii, тобто не пропонувати, не обiцяти, не

надавати грошову виIIагороду, майно, майновi права, переваги, пiпьги, ПОСЛУГИ, ЗНИЖКИ,

нематерiальнi активи та будь-якi iншi преференцii працiвникш,r CTopiH та особам, якi
пов'язанi будь-якими вiдносиЕап,Iи з працiвникап{и CTopiH, що е вiдповiда-пьними за

виконання зобов'язань, передбачених цим договором, включаючи iх родичiв та iнших
подiбних чи уповноважених осiб, за вчинення ними дiй чи бездiяльностi з використанням
наданих iM повноважень в iHTepecax CTopiH, таlабо в iHTepecax TpeTix осiб i всУпереЧ

iHTepecaM CTopiH.
10.4.У разi надходженIuI до працiвникiв CTopiH, вимог чи пропозицiй про отриМанНЯ

матерiальних/нематерiальних заохоч9нь, зацiкавлень, стимулювань у формi грошовоi
urнаiороди, майна, майнових прав, перевац пiльц послуц знижок, нематерiальних активiв
та будь-яких iнших преференцiйо за вчинення ними певних дiй чи безДiяльнОСТi З

використанням Еаданих iM повноважень на користь однiеi iз CTopiH, останнiй зобов'яЗаний
негайно повiдомити керiвникiв iншоi Сторони про TaKi факги.

11.Змiни та розiрвання Щоговору

11.1. .Щострокове розiрвання даного ,Щоговору i внесення до нього змiн можливе

лише за взаемною згодою CTopiH.
11.2. Односторонне дострокове розiрвання ,Щоговору можjIиве пише за взаемною

письмовою згодою CTopiH, що оформлюеться шляхом укладання додатковоI угоди до

цього ,Щоговору, KpiM випадкiв, передбачених пiдпунктамп 11.2.1, та 11.2.2. пУнКтУ 11.2.

цього,Щоговору.
l1,2.|. У випадку IIевиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов'язань

за цим ,Щоговором (буль-якi дii, бездiяльнiсть чи рiшення Виконавця, що дають пiдстави
Заtrловнику вважати його зобов'язання за цим .Щоговором невиконаним чи виконаним
неналежним чином), Заtrцовник мае право вiдмовитися вiд ,щоговору в односторонньому
порядку шпяхом направлення Виконавцю повiдомлоння про таку вiдмову.

11.2.2. Сторони дiйшли згоди, що одностороння вiдмова Заrrловника вiд .ЩоговорУ
породжуе правовi наслiдки, передбаченi ч. 3 ст. 651 Щивiльного кодексу УкраТни, Та

прирiвнюеться до розiрвання,Щоговору.
11.3. Bci змiни та доповнення до цього .Щоговору викладаються у письмовiй формi,

е його невiд'емною частиною та наФвають чинностi з моменту ix пiдписання
повноважними представникаN{и CTopiH.

11.4. IcToTHi умови договору про закупiвлю не можуть змiнюватися пiсля його
пiдписання до виконання зобов'язань сторонами в tIовному обсязi, KpiM випадкiв,
передбачених ст. 41 ЗУ <Про публiчнi закупiвлi>:

11.4.1. зменшення обсягiв закупiвлi, зокрема з урахуванням фактичного обсягу
видаткiв заNdовника;

|Т.4.2. збiльшення цiни за одиницю товару до 10 вiдсоткiв пропорцiйно
збiльшенню цiни такого товару на ринку у разi коливаIIня цiни такого товару на ринку за

р(ови, що така змiна не rrризведе до збiльшення суми, визначоЕоi в договорi про
закупiвлю, _ но частiше нiж один рЕв на 90 днiв з моменту пiдписання договору про
закупiвлю. Обмеження щодо cTpoKiB змiни цiни за одиницю товару не застосовуеться у
випадках змiни умов договору про закупiвлю бензину та дизольного паJIьного, газУ Та

елоктричноi енергii;
11.4.3. покращення якостi предмета закупiвпi, за умови що таке покращення не

призведе до збiльшення суми, визначеноТ в договорi про закупiвлю;
|t.4.4. продовжоЕня строку дii договору про закупiвлю та

зобов'язань щодо передачi товару, виконання робiт, надання послуг у/

документально пiдтверджених об' ективних обставин, що спричинили
тому числi обставин непереборноi сили, затримки фiнансування
умови що TaKi змiни не призведуть до збiльшення суми, визна



закупiвлю;
11.4.5. погодження змiни цiни в договорi про закупiвлю в бiк зменшення (без змiни

кiлькостi (обсягу) та якостi ToBapiB, робiт i послуг), у тому числi у разi коливання цiни

товару на ринку;- 
11.4.6. змiнИ цiни В договорi про закупiвлю у зв'язку зi змiною ставок податкiв i

зборiв та/або змiною умов щодо надання пiльг з оподаткування _ пропорuiйно до змiни

таких ставок таlабо пiльг з оподаткранняк;
||.4,7. змiни встановпеного згiдно iз закоЕодавством органами державно1

статистики iндексу споживчих цiн, змiни курсу iноземноi вzlпюти9 змiни бiржових

котирраЕь або показникiв Platts, ARGUS регульованих цiн (тарифiв) i нормативiв, що

застосовуються в договорi про закупiвлюо у разi встановлення в договорi про закупiвлю

порядку змiни цiни;
11.4.8. змiни умов у зв'язку iз застосуванням положень :IастлЕg,що_сто1 цlе1 статт1.

11.5. Будь-якi повiдомлення, якi направляються Сторонами одна однiй в раNdках

цього ,щоговору, повиннi бути здiйсненi в письмовiй формi i надiсланi рекомендованим,

цiнним n".ro* або доставпенi особисто пiд розписку на адресу cTopiH. Факсокопii мають

юридитIнУ силу якщо е пiдтверлження iншоi Сторони про ix одержання уповноваженими
представникtli\,tи.

12.Iншi умови

12.1. Щей .Щоговiр укJIадаеться i пiдписуеться при повному розумiннi Сторонами, його

умов та термiнолоiii украiнською мовою У двох автентичних примiрниках, якi мають

однаковУ юридичнУ силу, - по одноМу примiрнику дJUI кожноi iз CTopiH.

12.2. Сторо"" несу.ь nou"y вiдповiдальнiсть за правипьнiсть вкtваних у цьому ,Щоговорi

реквiзитiв та зобов'язуються письмово сповiщати одна iншу у випадку ухвалення рiшення

" 
пор"д*у Щивiльного кодексу Украiни про пiквiдацiю, реорганiзаuiю або про початок

процодури банкрутствао передбаченоi передбаченоi Кодексом Украiъи з процедур

банкррства однiеi Сторони, у перiод не пiзнiше 3 (трьох) робочих днiв вiд дня прийнятгя

"uno"o рiшення. У Ti ж строки Сторони сповiщають одна iншу про змiни поштовоi,

юридиtlнОi адресИ абО банкiвськиХ реквiзитiВ, системИ оподаткуВання, а у разi
нjповiдомлеrrня несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслiдкiв.

12.3. СтоРони змвJUIюiu, щО вони i Bci iншi суб'екти господарськоТ дiяльностi, залуlенi
Стороною дJUI виконання цього ,Щоговору, е сумлiнними платниками податкiв i зборiв, i
своечасно подають податкову звiтнiсть до вiдповiдних державних органiв. У разi, якщо

одна З CTopiH абО який-небудь iншиЙ суб'ект господарськоi дiяльностi, зшlуrений
Стороною до uиконання цього ,Щоговору, виявиться недобросовiсним платником податкiв

що спричинить за собою донарахування податкових зобов'язань iншiй cTopoHi або ii
залуIеЕня до фiнансовоi вiдповiда.пьностi вiдповiдними державними органами, винна

Сторона зобов'язуеться компенсувати iншiй CTopoHi завданi цим збитки.
tz.4. Змiни та доповнення до даного .щоговору вносяться в письмовiй формi шляхом

укладаннЯ додатковИх угод, якi е невiд'емною частиIIою даного .Щоговору.
i2.5. Додur*овi угоди та додатки до цього ,Щоговору мttють юридичЕу силу у разi, якщо

вони викладенi у письмовiй формi, пiдписанi Сторонами та скрiпленi iх печатками.

12.6. Пiдписанням цього договору Сторони пiдтвердж)rють, що ними досягнуто згодй з
ycix iстотних умов договору, якi визначенi такими Щивiльним та Господарським

кодексаI\dи Украihи, iншими нормативними актами.
t2.7. Сторон11домовились, що будь-якi матерiали, iнформаuiя i вiдомостi, якi стосуються

,щоговору, е конфiденцiйними, та не можуть поредаватися TpeTiM особам без посереднього

письмового дозвопу, KpiM документiв дJUI виконання,Щоговору або спл 1в, lнших
обов'язкових платежiв, а також у випадках, передбачених дi
УкраiЪи, яке регулюе зобов'язання CTopiH за даним ,Щоговором.
12.8. Вiдповiдно до Закону Украiни кПро захист персональни
01.06.2010р. зi змiнапrи, внесеними законом Ns 383-VII вiд 03.07.2

дають згоду одна однiй на обробку й використання iх персона-il

+i-_z
fuiл* мrстY. tz



paJ\41ax виконаннЯ договiрЕих вiдносин та податкового законодавства. З правами у
вiдповiдностi зi ст.8 ЗаконУ Украiни <Про захист персональних даних> стороЕи

ознайомленi.
12.9. Якщо бупь-яке положення цього Щоговору стшIе недiЙсним внаспiдок змiн у чинному

законодавствi Ухратни, воIIо мае буги заlrлiнено на таке положення, що Ее погiршуе прав та

обов'язкiв CTopiH за цим .Щоговором.
12.10. Вiдносини мiж Сторонап4и, не врегупьованi ,Щоговором, регуJIюються чинним

законодавством Украiни.
Додатки до договору

13.1.Невiд'емЕою частиною цього,Щоговору е:

Щодаток J',lbl -,Щоговiрна цiна.
,Щодаток Ns2 - Технiчне завдаЕня

Мiсцезнаходження та банкiвськi реквiзити CTopiH

ВИКОНАВЕЩЪ:
Фiзична особа - пiдприемець Артамонов
Володимир Анатолiйович
Юридична адреса: вул. ,Щмитра Кедрiна, бул.
47, кв. 135, м.,Щнiпро,49000

п/р: UА533052990000026004050З1078З АТ
КБ <Приватбанк>
тел. 098 75L 14 74
E-mail : odyssey.dp@gmail.com

ЗАМоВНИК:
Комунальне_пiдприемство
((ТРАНСПОРТНА IНФРАСТРУКТУРА
MICTA)
Щнiпровськоi MicbKoi ради
Юридична адреса: пл. Героiв Майдаrrу, 1,

оф. 324, м. ,Щнiпро, ,Щнiпропетровська обл.,

49000
Код €ДРПоУ 23357437
Iпн 233574з04624
витяг }lb 1604б24501 1 89

р/р UA073 2047 8000002б008924 444218

в ПАТ АБ (УкРАГАЗБАнк>
мФо 320478
Тел. 791-1 6-46, 79l-t6-36
E.mail: Kpautopark@gmail.com

#*ч
а[ ВЪi,Бi,i,й'"l,"\3

ртдм0
,Володшмир
цаlgлiйовшч

ffi
plE
'rч,/*

{#
1 йlбто_

володимй
днатолiйовjч



ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИ€МЕЦЬ
АРТАМОНОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛIЙОВИЧ

Юридична адреса: вул. ,Щмитра Кедрiна, буд. 47,кв. 135, м. ,Щнiпро, 49000

кп "ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА MICTA"
днIпровськоi MICbKoi гадt

|6.04.2020 р. Nч 07

IнФормАI_цЙ{А довIдtА
про уповноважену особу на пiдписання договору

Наступним повiдомляю, що упоВноваженою особою на пiдписаннrl

договору за результатами процедури закупiвлi е Фiзична особа - пiдприемець

Артамонов В олодимир Анатолiйович.

ФОП Артамонов В. А.
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ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИ€МЕЦЬ
ДРТДМОНОВ ВОЛОДИМИР ДНДТОЛIИОВИЧ

Юридична адреса: вул. ,Щмитра Кедрiна, буl,.47, кв. 135, м. ,Щнiпро, 49000

"ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА MICTA"
дшпровськоi Mlcbkoi вала

|6.04.2020 р. JФ 08

довIдкА

prozolTo.gov.ua.

ФОП Артамонов В. А.
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ФIЗИЧНА ОСОБА _ ПIДПРИ€МЕIIЪ
АРТАМОНОВ ВОЛОДИNIИР АНАТОЛIИОВИЧ

Юридична адроса: вул. ,Щмитра Кедрiна, буЛ,. 47,кв. 135, м. ,Щнiпро, 49000

кп "ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА MICTA"
дшпровськоi MICbKoi рдда

t6.04.2020 р. JФ 09

довIд{А
про cTaTyTHi обмеження

Наступним повiдомлю, вiдповiдно до чинного законодавства Украiни я

не маю обмежень на пiдписання договору про закупiвлю.

ФОП Артамонов В. А.
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ФIЗИЧНА ОСОБА _ ПIДПРИ€МЕЦЬ
АРТАМОНОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛIЙОВИЧ

Юридична адреса: вул. ,Щмитра Кедрiна, буд. 47, кв. 135, м. ,Щнiпро,49000

"ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА MICTA"
шIпровськоi MICbKoi рдда

|6.04.2020 р. Nч 10

.Щовiдка щодо лiцензування

Наступним iнформую, що вiдповiдно до Закону Украiни "Про
лiцензування видiв господарськоi дiяльностi" послуги, що визначенi
предметом закупiвлi не напежать до видiв дiялъностi, яка пiдлягае
пiцензуванню, у зв'язку з чим мною не надаеться у складi тендерноi
пропозицii копiя лiцензii.

ФОП Артамонов В. А.
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ФIЗИЧНА ОСОБА - IIIДПРИ€МЕЦЬ
ДРТДМОНОВ ВОЛОДИМИР ДНДТОЛIИОВИЧ

Юридична адреса: вул. ,Щмитра Кедрiна, буд. 47, кв, 135, м, Щнiпро, 49000

кп "ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА MICTA"
шIпровсъкоi MICbKoi гнла

16.04.2020 р. JФ 12

Гарантiйний лист

щодо погодження з вiдстрочкою платежу

цим листом гарантуо, Що у разi вiдсутностi (затримки) фiнансування
замовника, я власними сипам" ,u засобами виконуватиму надання послуг без

попередньо1 оплатио з вiдстрочкою платежу, на строк до 180 календарних

днiв з моменту надання замовником листа-повiдомлення про вiдсутнiсть

(затримку) фiнансування та повiдомленням про необхiднi

надання послуг.

ФОП Артамонов В. А.
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ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИ€МЕЦЬ
АРТАМОНОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛIЙОВИЧ

Юридична адроса: вул. ,Щмитра Кедрiнао буЛ,,47,кв. 135, м. ,Щнiпро, 49000

кп "ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА MICTA"
днIIIровськоI MICbKoi рддt

16.04.2020 р. Nэ 13

.Щовiдка
щодо надання забезпечення тендерноi пропозицii

Наступним повiдомляемо, що мною у складi тендерноi пропозицii

надаеться забезпечення тендерноi пропозицii.

ФОП Артамонов В. А.
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ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИ€МЕЦЬ
ДРТДМОНОВ ВОЛОДИМИР ДНДТОЛIИОВИЧ

Юридична адроса: вул. ,Щмитра Кедрiна, буl. 47, кв. 135, м. ,Щнiпро, 49000

кп "ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА MICTA"
дшпровськоi MICbKoi рддt

16.04.2020 р. Nя 14

Довiдка
про вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови в rlacTi у процелурi закупiвлi вiдповiдно

до статгi 17 Закону Украiни "Про публiчнi закупiвлi"

Наступним повiдомляю, що:
вiдомостi про ФОП Арталлонова В. А. IIе вIIесено до единого державного реестру

осiб, якi вчинили корупчiйнi або повоязанi з корупцiею правопорушення;

Фоп Дртаlrлонов В. д. протягом ocTaнHix трьох poKiB не притягувався до

вiдповiдал""оarirч порушення, передбачене пунктом 4 частини другоi статгi 6, пунктом 1

статгi 50 Закону УкрЬiни "Про захист економiчноТ конкуронцii"о у виглялi вчиненIUI

антиконкурентних узгоджених дiй, що стосуються спотвореЕня результатlв тендерв;

Фоп Дртамонов В. Д.о який пiдписав тендерЕу пропозицiю не було засуджено за

злоtмн, вчинепий з корисливих мотивiв (зокремао повоязаний з хабарництвом,

шоrрайством та вiдмиванням коштiв), судимiсть з якоi не знято або не погашено у
встановленому закоЕом порядку;

ФоП Дртамонов в. д. не е пов'язаним з спiвробiтникалли чи керiвником

зtlп{овника;

ФоП ДртаlrлонОв В. д. Ее визн.tний у встановленому законом порядку бшrкругом

та стосовно Еього не вiдкрита лiквiдацiйна процедура;

ФоП Дртамонов В. д. не мае антикорупцiйноi ПРОГРаI\,rи чи уповноваженого з

реалiзацii *rr*орупцiйноi програI\4и, у зв'язку з тим, що BapTicTb закупiвлi товару

(ToBapiB), ro.oy.l,r (послуг) або робiт не перовищуе 20 мiльйонiв цривень (у тому числi за

потом);

ФоП Дртаirлонов В. д. не е особоЮ, До якоi застосовано санкцiю у видi заборони

на здiйсне""" у неi публiчних закупiвель ToBapiB, робiт i поспуг згiдно iз Законом

УкраiЪи "Про санкцii";

ФоП Дртамонова В. Д.о не було притягнуtо згiдно iз законом до вiдповiдальностi

за вIIиненНя правопОрушеIIнJI, пов'язаЕоГо з використаЕням дитячоi прачi чи будь-якими

формапли торгiвлi JIюдьми ;

ФОП Артамонов В. А. не мас заборгованiсть
(обов'язкових платехсiв).

ФОП Артамонов В. А.
володttмир
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ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИ€МЕЦЬ
АРТАМОНОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛIЙОВИЧ

Юридична адреса: вул. ,Щмитра Кедрiна, бУд. 47,кв.135, м. Щнiпро, 49000

кп "ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА MICTA"
лIIпров ськоi MICbKoi га.да

|6.04.2020 р. Nэ 15

Гарантiйний лист

У разi визначення Фоп Дртамонова В. д. переможцем процедури

закупiвлi я гарантую надати Замовнику документи, перелiк яких викJIадеЕо в

Щодатку до r.r,д.рноi документацii, у строк, що не перевицдуе десяти днiв з

дати оприлюд"a""" на веб-порталi Уповноваженого органу повiдомленнrl

про HaMip укласти договiр.

ФОП Артамонов В. А.
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ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИ€МЕIIЪ
ДРТДМОНОВ ВОЛОДИМИР ДНДТОЛIИОВИЧ

Юридична адреса: вул. ,Щмитра Келрiна, буд. 47, кв. 135, м. ,Щнiпро,49000

кп "ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА MICTA"
дшпровськоi MICbKoi гнда

t6.04.2020 р. Nч 16

Довiдка

наступним повiдомляемо, що yci документи, якi подаються

тендерноI пропозицii ФОП Дртамонова в. д. е достовiрними2ф
будуть чинними на момент розкриття тендерних пропозицlи.

ФОП Артамонов В. А.
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ФIзичнА осоБА - пIдпри€iuЕць
ДРТДМОНОВ ВОЛОДИМИР ДНДТОЛIИОВИЧ

Юридична адреса: вул. Щмитра Кедрiна, буд.47,кв. 135, м. ,Щнiпро,49000

кп "ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА MIcTA"
д{Iпровськоi MICbKoi га.да

|6.04.2020 р. Nч 17

,Щовiдка
про вiдповiднiсть необхiдним технiчним, якiсним, кiлькiсним та iншим

характеристикам предмета закупiвлi

Наступним повiдомлясмо, що тендерна пропозицiя ФоП Дртамонова

в. д. вiдгlовiдае технiчним, якiсним, кiлькiсним та iншим характеристикам

предмета закупiвпi, визначених додатком до Тендерноi докум

ФОП Артамонов В. А.
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ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИ€МЕЦЬ
ДРТДМОНОВ ВОЛОДИМИР ДНДТОЛIИОВИЧ

Юридична адреса: вул. Щмитра Кедрiна, буl,. 47, кв. 135, м. .Щнiпро, 49000

КП "ТРАНСПОРТНА IНФРАСТРУКТУРА
ЙIстА" днIпровськоi мIсъкоi рАди

1б.04.2020 р. Nэ 18

Наступним повiдомпяю про дотримання ФоП Дртаtrлоновим В. д. в своТй дiяльностi

норм чинно.о .чпоrодавства Украiни, а сап,Iе: Закону Украiни 1Про санкцii> вiд 14,08,2014

J\Ib 1644-ЧII; Закону'УкраТни 
-<Про 

запобiганн" ,а про"идiю лега-rriзацii (вiдмиванню)

доходiв, одержаних злочинним шJIяхом, фiнансуваяню тероризму та фiнансуванню

розповсюджоння зброi масового знищення> вiд 14.10.2014 Ns 1702-VII; Указу Президента
'УкраiЪи вiд 21.OO.Z'O1Bp. Ns176/2018 <Про рiшення Ради нацiона.пьноi безпеки i оборони

Украiни вiд 21.06.2018р. <Про застосування та внесення змiн до персональних

спецiа-тlьних економiчниLта iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)>; Рiшення РнБо вiд

19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змiн до персональних

спецiальни* .*o"o*i"rr* "u 
iнших обмежувальних зЕlходiв (санкцiй)" Введено в дiЮ

Указом Президента Украiни вiд 19 березня 2019 року Ns 82/2019; Рiшення рнБО вiд 28

квiтня 2017 року ''Про застосуваIIня персональних_спецiаJIьних економiчних та iнших

обмежувальних заходiu (.ur*цiй)" Введьно в дiю Указом Президента Украiни вiд 15

.1pu"rr" 2017 рокУ Ns 133/2017; Рiшення рнБО вiд 7 грудня 2019 року "Про застосування,

скасування та внесення змiн до персональних спецiальних економiчних та iнших

обмежувальних заходiв (санкцiй)" Ввiдено в дiю Указом Президента Украiни вiд 20

.руд"" 2019 рокУ Ns 92412019; РiшеннЯ рнБО вiд 28 квiтня 2017 року "Про застосування

персональних спецi{шьних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)",

у"Ьд.rо.о в дiю Указом Президента УкраiЪи вiд 15 травня 2017 року Jф 133; Рiшення

рнБо вiд 2 травня 2018 року "Про застосування та скасування персонЕrльних спецiальних

економiчних та iнших обr.*у"аrrьних заходiв (санкцiй)" Введено в дiю Указом

Президента Украiни вiд 14 ,puur" 2018 року Ns 12612018; Постанови Кабiнету MiHicTpiB

<,щеякi п"rа"ня фiнансування бюджgтних установ, здiйснення соцiальних виплат

насопенню ,u 
"чд^urпrr" 

бirru""овоi пiдтримки окремим пiдприемстВаI\d i органiзацiям

,Щонецькоi та ЛуганськоI Ьбластей> вiд оl.tt.zоtЦ MS9S; Постанови Кабiнету MiHicTpiB

пПро обмеження поставок окремих ToBapiB фобiт, послуг) з тимчасово окупованоi

територii на iншу територiю Украiни таlабо з iншоi територii У.кцаiъи на тимчасово

окупованУ територiЮо uiд tO.tZ.ZOtS lTstO35; Постанови Кабiнету MiHi9BL*ffiK-(1|:
.чбороrу-ввёзення на митну територiю Украiни ToBapiBo що

Федерацii> вiд 30.12.2015 Ns t|47.

ФОП Артаlrлонов В. А.
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ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИ€IЧIЕЦЬ
ДРТДМОНОВ ВОЛОДИМИР ДНДТОЛIИОВИЧ

Юридична адреса: вул. ,Щмитра Кедрiна, буД..47,кв. 135, м. ,Щнiпро, 49000

"ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА MIcTA"
л{Iпровськоi MICbKoi рддl

t6.04.2020 р. JФ 19

Iнформацiя про зulлучення субпiдрядникiв

Наступним повiдомляемо, що ФОП Дртамонов В. Д. залуtатиме при

наданнi послуГ субпiдрЯднi оргаНiзацii в Ьбсязi, що не перевищуе2OYовiд

BapTocTi надання послуг.

ФОП Артамонов В. А.
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ffiир lC
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ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИ€IЧIЕЦЬ
ДРТДМОНОВ ВОЛОДИМИР ДНДТОЛIИОВИЧ

Юридична адреса: вул. Щмитра Келрiна, буд. 47, кв. 135, м. ,Щнiпро, 49000

кп "ТРАНСПОРТНА
ШФРАСТРУКТУРА MICTA"

днIIIровськоI MICbKoi рддt

|6.04.2020 р. Nч 22

ФОРМА ЛИСТА-ЗГОДИ
нАоБРоБкУПЕРСонАЛънихДАНихУЧдсникд

I. Iнформацiя про Учасника процедури закупiвлi:

;#й;; ""й"ч"о умов закону украiни <пропубпiчнi закупiвлi>,

ФОП Артамонов В. А.

вимоГ ЗаконУ УкраiнИ <<Про захист персональних даниx>),

На вимогу Закону Украiни кПро захист персональЕих даЕих) надаемо згоДу на обробку

персоналЬЕих даних Y"ua""*u (в т.ч. збирання, зберiгання i поширення, включаючи

оприлюднонняЕаВеб.порталiУповноваженогоорганУ)'.":]:У_,11?.:еденняпроцеДУри

ФОП Артамонов Володимир
Анатолiйович
ВуlrДмЙrра Кедрiна, буд. 47 о кв. 135, м,

Днiпро
32646t5274
09875 L|471-

Мiсцезнаходження / мiсце проживання

Номер тепефону / телефаксу

II. Iнформацiя про згоду на обробку персональних даних учасника вiдповцно до

#чч
fu*т:.::ffiýмOно

Володимпр
llшатплit]Oвнч

#*ч
чlr:i п }rlylUalUб\Ф,
eI Г_ttлолнмпо lF

jгl. н. 32640 1 5 2l ц,/пО,

Ь'"/_g

ртямOFI
ri,}ло/tнмир

ýнатоrliй*вич
'.н.3264615274



ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИ€МЕЦЬ
ДРТДМОНОВ ВОЛОДИМИР ДНДТОЛIИОВИЧ

Юридична адроса: вул. ,Щмитра Кедрiна, буд. 47, кв. 135, м. ,Щнiпро, 49000

"ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА MICTA"

дшпровськоi MICbKoi гадц,t

t6.04.2020 р. JФ 25

довIдкА

наступним повiдомляю, що вiдповiдно до едпоу в мене наявнi види

дiяпьностi, якi необхiднi дпя надання послуг вiдповiдно до предмету

закупiвпi, а саме:
42.t| - Будiвництво дорiг i автострад,

ФОП Артамонов В. А.

кп
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*Ёх$ь
!;1$i;;,l

ртАмOн0
Волплнмнр

Ашатолiйовнч
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ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИ€МЕЦЬ
ДРТДМОНОВ ВОЛОДИМИР ДНДТОЛIИОВИЧ

IОридична uop..u, вул. Щмитра Кедрiна, буl,,47,кв. 135, м. Щнiпро, 49000

|6.04.2020 р. JФ 28

Наступним повiдомJtf,ю,
на додану BapTicTb, а е ,

оподаткування.

ФОП Артамонов В. А.

"ТРАНСПОРТНА
ШФРАСТРУКТУРА MICTA"

днIIIровськоI MICbKoi рддt

довIдкА

що яо ФОП Артамонов В. А., не е платником

платником единого податку за З групою

кп

р*ч

q"#й

i*тямOнчu'
воr*дп**р

I,i, rru*,,u"
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lп lг
ич/*
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г,iiбт9,

pTяlvl01l
ЕшлодtамiiЕ

лiйOвич
i.H,326461527



ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИ€МЕЦЬ
ДРТДМОНОВ ВОЛОДИМИР ДНДТОЛIИОВИЧ

Юридична адроса: вул. ,Щмитра Кедрiна, буд. 47, кв. 135, м. .Щнiпро, 49000

кп "ТРАНСПОРТНА
IНФРАСТРУКТУРА MICTA"

16.04.2020 р. Nч 29

Наступним повlдомляю,
матерiально-технiчну базу лля
Тендерноi документацii.

ФОП Артамонов В. А.

днIIIровськоi MIcbKoi гнда

довIд{А

що я маю усю необхiдну TexHiKy i
виконаЕня послуг згiдно з додатком J\b 5 до

ffisч}

*{Ы$wi

f-##ч

к{€JЫб

rý"fu,
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ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИ€МЕIIЪ
ДРТДМОНОВ В ОЛОДИМИР ДНДТОЛIИОВИЧ

Юридична адреса: вул. ,Щмитра Кедрiна, буд. 47,кв.135, м. ,Щнiпро, 49000

кп "ТРАНСПОРТНА
ШФРАСТРУКТУРА MICTA"

днIIIровськоI MICbKoi рдда

16.04.2020 р. Nч 30

Iнформачiйна довцка про наявнiсть технiки та обладнання

Строк
експлуатацii,

кiпькiсть

Власна,
орондована,

лiзинг

Примiтки
Ns
п/п

Найменування

1 Автомобiль-фургон ФОРД
трАнзит

Не визначений,
1 одиниця

Орендована

) Генератор б ензин овий Gerrard
GрG3500Е 0227

Не визначений,
1 одиниця

Власна

J. Маркiрувальна машина Line
Laser

Не визначений,
2 одиницi

Власна

4. Лом 1600мм 0156 Не визначеЕий,
3 одиницi

Власна

5. Лопата апdериканка 01 68 Не визначений,
2 одиницi

Власна

6. Лопата Штикова 0167 Не визначений,
1 одиниця

Власна

7. Мiтла MiHi попiпропiленова
0169

Не визначений,
3 одиницi

Власна

8. Молоток слюсарний 1,0 кг
0155

Не визначений,
1 одиниця

Власна

9. Молоток слюсарний 2,0 кг
0152

Не визначений,
1 одиниця

Власна

10. Молоток Сталь 44006 з

Dччкою зi стекловолокна 800
Не визначений,

1 одиниця
Власна

11 Перфоратор Makita НЮ470
0224

Не визначений,
1 одиниця

Власffi *ъ

ФОП Артамонов В. А.
7,
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Щоговiр оренди транспортного засобу

Мiсто,Щнiпро 27 березня 2021 року

Ми, що пiдписались нюкче, фiзична особа-пiдприемоць Страхов олексiй Володllмирович, мiсце

реестрацii: 49008, Украiна, м. .Щнiпро, ВУJIИЦЯ КЕДIНА, булинок 36, квартира 25, iдентифiкацiйний
номер: 32548|6999, паспорт АН334971, 10.02.1989 р., виданий Красногвардiйським РВ УМВС Украiни в

,Щнiпропетровськiй областi, надалi iменований як Орендодавець, з однiеi сторони,

та

Фiзична особа - пiдприемець Артамопов Володимпр Анатолiйович, що дiе на пiдставi Виписки з

единого державного реестру юридичних осiб та фiзичних ооiб-пiдприемцiв, який дiе на пiдставi

Статуry, надаJIi iменований як Орендар,

рд}ом iMeHoBaHi Сторони, попередньо ознайоплгrенi з наслiдками його укпадання, розумiючи значення та

умови цього договору, його правовi наслiдки, пiдтвердясуючи дiйснiсть HaMipiB при його укпаданнi, та
те, що BiH не носкгь характеру фiктивного чи удаваного, дiючи добровiльно, без будь-якого до того
примушенЕя, як фiзичного так i морального, укJIали цей договiр, даJIi - <,Щоговiр>, про таке:

1. IIрЕдмЕт договору

1.1. В порядку i на ploBax, визначених цим ,Щоговором, Ореrцодавець зобов'язуеться передати
Оретцарю в тимчасове oIuIaTHe користування транспортний засiб вказаний в п. 1.2. цього ,Щоговору, а
Орендар зобов'язуеться прийняти його в тимчасове оIшатне користування, нЕUIежно використовувати та
пiдтримувати його технiчний стан, що icHyBaB на моменту укладання цього .Щоговору та повернути

танспортний засiб у володiння Орендодавця в день завершенЕя строку дiТ цього ,Щоговору.

1.2. IIредмет ореIци транспортний засiб: автомобiль марки: FORD, модель: TRANSIT, тип: легковий
спецiалiзований ваrrгахсний, Фургон маJIотонФкний; piK вигryску: 2020, державний реестрачiйний NЬ

АЕ9039МН, шасi (кузов, рама, коляска) Nэ WFOEXXTTRELB61641 (далi - (ТЗ)).

1.3. Транспортний засiб, зазначений в п. 1.2. цього договору наJIежить Ореrцодавцю на правi власностi
на пiдставi Свhоrцва про ресстрацiю ТЗ, виданого 25 березня 2020 року ЛЬ СХС012137.

2. мЕтА I порядок орЕIIд,I

2.1. Транспортний засiб орендrеться з метою: дIя використання в власних виробничих цiлях.

2.2.ТЗ передаеться в оренд/ Орендарю без права його передачi в орен.щr (суборен,ry) TpeTiM особам.

2.3. Поточний та капiтальний ремонт ТЗ здiйснюе Оренлар в буль-якому випадку.

Ремонт та технiчне обслryговування ТЗ здiйснюgгься за власнi кошти Орендаря та жодним чином
вIшивае на BapTicTb посJryг з ореrци Т3 за цим ,Щоговором.

Внаслiдок проведеного ремокry, в тому числi капiтaлJIьного або HaBiTb BHeceHHrI технiчних змiн до
конструкцii ТЗ, хай HaBiTb i буль-яким чином погодл(ених з Орендодавцем, право власностi на ТЗ як
об'ект оренди за цим ,Щоговором не переходить до Орендаря у буль-якому разi.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧI В ОРЕНДУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТЗ

3.1. Орендодавець передае Орендарю в користування ТЗ протягом 24 годинз
.Щоговору. Факт передачi Т3 засвiдчуеться пiдписаним Сторонами Актом
в оренду, що е невiд'емним додатком цього,Щоговору.

3.2. Орендар повертае Орендодавщо ТЗ до 20 год. 00 хв. в день спливу
повернення ТЗ до Орендодавця пiдтверддуеться пiдписаним
транспортного засобу з оренди.

З+



3.3. З моменту отримання Тз в користування Орендар несе ризик випадковоi втрати, пошкодження Тз

пороД ОрендодавЦем та зобов'язаний вiдшкодувати Орендодавцевi Bci недолiки та пошкодження ТЗ

виявленi пiд час укJIадання Акry прийманшI транспортного засобу з оренди за викJIюченням тих

недолiкiв, що викпиканi нормальним зносом ТЗ за перiод його оренди за цим,Щоговором.

4. строк орЕIIд{, дя договору

4.1.Строк оренди скJIадае 1 (один) piK з моменту виконання Орендарем умов, передбачених п. 3.1.

,Щоговору.

4.2. У разi сшrиву строку цього ,Щоговору та у випадку вiдсутностi заперечень з боку CTopiH, строк

оренди за цим ,Щоговором вваrкаеться продовженим на той же строк, що зазначений в п. 4.1. цього

,ЩЪговору. Сукупний строк оренди за цим,Щоговором не може буги бiльший за 3 (три) роки.

4.3. Ще й ,Щоговiр е укпаденим та набирае чинностi з моменry пiдписання його Сторонами та дiе до

закiнчення строку оренди, вказаного в пунктах 4,|,та 4.2. цього,Щоговору або до моменту припинення

дii цьогО .ЩогЪвору-(розiрваннЯ цьогО ,Щоговору). У буль-якому випадку зобов'язання CTopiH за цим

,щоговором, якi виниtоtи пiд час його дiт зберiгають свою дiю та е чинними до повного ik виконання.

5. ОРЕIIДIА ПЛАТА I ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ

5.1. Ореща шIата за цим ,Щоговором встановлюеться у розмiрi 11313,00 (одинадцять тисяч триста

,р"rпаjц"r") гривень 00 копiйок на мiояць. Оренлна шIата за цим ,Щоговором сшIачуеться щомiсячно не

пiзнiше 23 (двадцять третього) числа кожного мiояця строку оренди за цим.Щоговором.

У випадку, якщо дата оIшати чергового IIJIатех(у або буль-якого iншого IшIатежу за цим ,Щоговором
припадае-на вихiдний, святковий або неробочий день Оренлар зобов'язаний спlrатити вiдповiдний

платiж за цим ,щоговором не пiзнiше останнього робочого Дш, Що передуе початку вихiдних, святкових

або неробочихднiв на якi припадае вiдповiдне 23 (двадцять трете) число вйповiдного мiсяця строку лiТ

цього.Щоговору.

5.1.1. Транспортний засiб, що надаеться в оренд/ за цим .Щоговором заотрахований за програмою

кдско; а такоЖ застрахованi ризики цивiльноi вiдповiдальностi перед третiми особами (зi страховим

лiмiтоМ 1 000 000,00 (Ьдин мiлiйон) гривень) в страховiй компанiТ АТ (СК (АРкС> (iдентифiкацiйний

номеР юрlадичноТ особИ 204749L2). CTpaxoBi полiси та Bci необхiднi для використання страхових посJryг

документи передаються вiд Ореrцодавця до Орендаря разом з Транспортним засобом.

Орендар укJIаданням цього ,Щоговору приймае на себе зобов'язання з щорiчного вiдшкодування

Орендодавцевi BapTocTi чергових шtатежiв зi страхування за програмою кАско у cyMi бl 473,00

(шiстдесят одна тисяча чотириста сiмдесят три) гривнi 00 копiйок у строк до 24 березня 202l року та у
oyMi 56 796,00 (п'ятдесят шiсть ciMcoT дев'яносто шiсть) гривень 00 копiйок у строк до 24 березня 2022

року, а такоЖ з вiдшкодУваннЯ BapTocTi стрrlхування ризикiв цивiльноТ вiдповiдальностi перед третiми

Ъсобами (зi страховим лiмiтом 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень) в страховiй компанiТ АТ (СК
(дРкс> (iдекгифiкацiйr*rЙ номеР юридичноi особи 204749|2) у oyMi, що буде визначатись до 24

березня кожного року строку дii цього ,Щоговору.

Зобов'язаНня викпадеНе у абзачi 2 гryнкry 5.1.1. цього,ЩоговорУ дiе виключно у разi застосування гtункту

4.2. цього.Щоговору дIя продовження строку дii цього,Щоговору.

5.2. Сплата Bcix платежiв за цим ,Щоговором
безготiвковiй формi шляхом перерахування
UA75 3 05299000002600 65 465 4126| .

здiйсrпоеться Орендарем на користь Орендодавця у
грошових коштiв на поточний рахунок IBAN

6.IIрлвА I оБовlязки cToPIH

6.1. Орендодавець за цим rЩоговором мае право:

6.1.1. Здiйснювати перевiрку використання Оренларем ТЗ.

#ry:R
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6.1.2. Вимагати вiдшкодування вiд Орендаря збиткiв, завданих йому внаслiдок пошкодження або

погiршеннЯ стану ТЗ, порушенЬ або невикОнаннЯ умов цього Щоговору.

6.2. Орендодавець за цим .Щоговором зобов'язусться:

6.2.1. Надати в оренду ТЗ в технiчно справному cTaHi та готовим до експлуатацiТ, застрахованим за

програмою кдскь та вiд ризикiв цивiльнот вiдповiдальностi перед третiми особами.

6.2,2. Прийняти у Орендаря ТЗ пiсля закiнчення строку оренди або розiрвання ,ЩоговорУ, та пiдписати

Акт приймання транспортного засобу з оренди.

6.2.з. Вимагати вiдшкодуванrш пошкоджень ТЗ виявлених пiд час приймання транспортного засобу з

оренди,

6.З. Орендар мае право:

6.3.1. Якщо Орендар н€шежним чином виконус своi обов'язки за цим .Щоговором, пiсля закiнчення строку

дii цього ,щоговору, BiH мае переважне право перед iншими особами на укJIадення нового договору

оренди транспортного засобу.

6.3.2.,Щостроково розiрвати цей,Щоговiр за згодою Орендодавця.

6,4. Орендар зобов'язусться:

6.4.1. оглянуги та прийняти у користування ТЗ вiдповiдно до цього Щоговору.

6.4.2. Використовувати ТЗ у чiткiй вiдповiдностi до роздiлу 2 кМЕТА I поряДок орЕнДИ) цього

,Щоговору.

6.4.З. ЩбаЙливо ставитись до орендованого ТЗ, забезпечувати його cxopoHHicTb та не допускати

погiршення його стану, пошкодження, викрадення.

6.4.4. Своечасно, у повному розмiрi сплачувати орендну плату та вiдшкодовувати суми платежiв за

страхування ТЗ перелбаченi цим,Щоговором.

6.4.5. НадаВати ОрендОдавцЮ ТЗ длЯ перевiрки вiдповiдно до цього.Щоговору.

6.4.6. Щотримуватися пл, i iнших вимоги чинного законодавства Украiни при користуваннi ТЗ;

6.4.7. Пiсля закiнчення строку дii7розiрвання цього Щоговору, повернути Орендодавцю Тз в належному

технiчному cTaHi в порядку, передбаченому цим,Щоговором;

7. ВЦПОВЦАЛЪНIСТЬ CTOPIH I ВИРIШЕННrI СПОРIВ

7.1. У випадкУ порушеннЯ своiх зобОв'язанЬ за циМ,Щоговором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть,

визначенУ цим ,Щоiовором та дiючим в YKpaTHi законодавством. ПорУшенняМ зобов'язання с його

невиконання або ненrшежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змiстом

зобов'язання.

7.2. ОренДар зобов'яЗуеться вiдшкодовУвати Орендодавцю в повному розмiрi збитки, що виникJIи в

ОрендЪдавЦя внаслiдоК дiйiбездiяЛьностi ОрендарЯ (BapTicTb втраченогО ТЗ, витратИ на ремонт, BapTicTb

придбаних деталей, вiдшкодування шкоди TpeTiM особам тощо).

7.3. У випадку прострочення Оренларем строку сплати орендноi IuIати, Орендар з

Орендодавщо пеню у розмiрi подвiйноТ облiковоi ставки НБУо яка дiяла у пер

розмiру орендноi шIати за кожниЙ календарниЙ день прострочення.

1,4,Усi суперечки, пов'язанi з цим ,Щоговором або виникаючi в процесi виконан
pTAMCItlo

вирiшуються шляхом переговорiв. Якщо суперечки неможпиво вирlшити



вирiшуються в судовому порядку у встановленiй пiдвiдомчоотi i пiдсудностi TaKoi суперечки в порядку,

визначеному вiдповiдним закоподавством, що дiе в yKpaihi.

8. Форс-мАжор (оБстАвини нЕIIЕрЕБорноi сI,IJIIT)

8.1. У випадкУ настаншI форс-мажОру - обстаВин непереборноТ сиJIи - (вiйна, рево.rпоцii, терористичнi

акти, зброЙнi сугички, воЪннi дiь анома.гlьнi приролнi явища, приролнi катак.пiзми, бойкоти, страйки,

громадсiкi заворушення, акти державних органiв незаJIежно вiд iх законностi чи незаконностi й iH.)n що

б"arrоaaр"дньо 
-перешкоджаючому 

виконанню зобов'язань, термiни виконанЕя таких зобов'язань

вiдповiдно вiдсуваються на час дii форс-мажорних обставин.

9.IншI умови.

9.1. Договiр скпадено у двох примiрниках з рiвною юридичною силою. Один примiрник ,Щоговору у
Ореrцаря iнший у Ореrцодавця.

9.2. СтороНи несутЬ повЕУ вiдповiдагlЬнiсть за правильнiСть вказани)( нимИ у цьомУ.Щоговорi реквiзитiв
та зобов'язуютьс" с"о"rасно (протягом п'яти днiв з момеЕry змiни реквiзитiв) у письмовiй формi
повiдоми:ги iншу Сторону про iх змiну, а у разi неповiдомлення нес)ль ризик настання пов'яЗаних iз цим
несприятливих (негативних) наслiдкiв.

9.3. Yci наJIежним чином оформленi додатковi угоди, буль-якi акти, додатки до ,Щоговору е невiд'емними

частинами цього,Щоговору, якщо вони пiдписанi обома Сторонами.

9.4. Укладаючи даний ,Щоговiр, Сторони пiдтвердясують, що кожна iз CTopiH дiе в межах cBoik

повноваrкень i на пiдставi законодавства УкраТни.
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