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Протокол №
Засідання конкурсного комітету Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Волинській області
Дата: 27.09.2019 року
Присутні:
Члени конкурсного комітету:
начальник відділу ресурсного забезпечення управління ДСНС України у Волинській
області полковник служби цивільного захисту Клен Сергій Васильович;
головний фахівець відділу ресурсного забезпечення управління ДСНС України у
Волинській області підполковник служби цивільного захисту Кібасов Дмитро Вікторович;
начальник відділу економіки і фінансів управління ДСНС України у Волинській
області Корнійчук Надія Володимирівна;
національний координатор Проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в
Остуоленцько - Сєдлєиькому субуегіоні та Волинській області» Шворак Ольга
Олександрівна;
фахівець з бухгалтерського обліку Проекту «Ефективна координація рятувальних
заходів в Остуоленцько - Сєдлєиькому субуегіоні та Волинській області» Балюк Андрій
Ярославович.
Порядок денний:
Розглянути питання, щодо оголошення конкурсу для визначення кандидата з
надання послуг по здійсненні авторського нагляду щодо реконструкції частини приміщень
навчально-практичного центру під тренінговий комплекс з підготовки особового складу
пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України у Волинської області в м. Луцьку на
вул. Тарасова, 17а в межах реалізації проекту «Ефективна координація рятувальних
заходів в Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській області» в межах
Програми транскордонного співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014 - 2020».
Слухали:
Головного фахівця відділу ресурсного забезпечення управління ДСНС України у
Волинській області
підполковника служби цивільного захисту Кібасова Дмитра
Вікторовича, який доповів, що необхідно оголосити конкурс для визначення кандидата з
надання послуг по здійсненні авторського нагляду щодо реконструкції частини приміщень
навчально-практичного центру під тренінговий комплекс з підготовки особового складу
пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України у Волинської області в м. Луцьку на
вул. Тарасова, 17а в межах реалізації Проекту «Ефективна координація рятувальних
заходів в Остроленцько - Сєдлєиькому субрегіоні та В о л и н с ь к ій області».
Також необхідно затвердити розроблені умови конкурсу ( Додаток 1) та визначити
дати його проведення.
Начальник відділу ресурсного забезпечення управління ДСНС України у Волинській
області полковник служби цивільного захисту Клец Сергій Васильович запропонував
провести голосування та затвердити розроблені умови конкурсу та дати його проведення
(Додаток 1).

Голосували з даного питання:

Члени тендерного комітету:
С.В. Клец

(за)

Д.В. Кібасов

(за)

Н.В. Корнійчук

(за)

О.О. Шворак

(за)

А.Я. Балюк

(за)

Ухвалили:
1.
Оголосити з 27 вересня 2019 року конкурс для визначення кандидата з надання
послуг по здійсненні авторського нагляду щодо реконструкції частини приміщень
навчально-практичного центру під тренінговий комплекс з підготовки особового складу
пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України у Волинської області в м. Луцьку на
вул. Тарасова, 17а в межах реалізації проекту «Ефективна координація рятувальних
заходів в Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській області» в межах
Програми транскордонного співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014 - 2020» та
затвердити розроблені умови конкурсу (Додаток 1).
2. Забезпечити розгляд не менше, як трьох конкурсних пропозицій, підведення
підсумків конкурсу та визначити переможця 04 жовтня 2019 року.
3. Результати конкурсу повідомити переможцю до 07 жовтня 2019 року.
4. Відповідно до наказу УДСНС України у Волинській області № 144 від 16.05.2019
доручити начальнику сектору зв’язків із засобами масової інформації та роботи з
громадськістю підполковнику служби цивільного захисту Нестерову Володимиру
Анатолійовичу опублікувати результати конкурс на офіційному сайті Управління

А.Я. Балюк
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УДСНС України у Волинській області

РЬВУ-ІІА
2014-2020
Умови конкурсу
щодо визначення кандидата з надання послуг
по здійсненні авторського нагляду щодо реконструкції частини приміщень навчальнопрактичного центру під тренінговий комплекс з підготовки особового складу пожежнорятувальних підрозділів ДСНС України у Волинської області в м. Луцьку на вул.
Тарасова, 17а в межах реалізації проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в
Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській області» в межах Програми
транскордонного співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014 - 2020»

1. Термін та місце прийому документів для участі у конкурсі: документи на участь у
конкурсі подаються з «27» вересня 2019 року та до 10-00 год. «04» жовтня 2019 року до
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області в
паперовому вигляді у запечатаному конверті (особисто або поштовим відправленням) з
відміткою «Конкурс з визначення
кандидата для надання послуг по здійсненні
авторського нагляду щодо реконструкції частини приміщень навчально-практичного
центру під тренінговий комплекс з підготовки особового складу пожежно-рятувальних
підрозділів ДСНС України у Волинської області в м. Луцьку на вул. Тарасова, 17а в межах
реалізації проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в ОстроленцькоСєдлєцькому субрегіоні та Волинській області» в межах Програми транскордонного
співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014 - 2020»» за адресою: 43020, м. Луцьк,
вул. ЕлектроапаратнаД кб. № 12 Кібасову Дмитру Вікторовичу Пн.-Чт. - з 0900-17° , Пт.
- з 09 -15 . Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента.
За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 0332 777-613.
Засідання комісії по відбору кандидата для надання послуг по здійсненні авторського
нагляду щодо реконструкції частини приміщень навчально-практичного центру під
тренінговий комплекс з підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів
ДСНС України у Волинської області в м. Луцьку на вул. Тарасова, 17а в межах реалізації
проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Сєдлєцькому
субрегіоні та Волинській області» в межах Програми транскордонного співробітництва
Польща - Білорусь - Україна 2014 - 2020» відбудеться «04» жовтня 2019 року, але за
умови подачі не менше як трьох пропозицій від учасників.
2.
•
•
•
•
•

Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження:
Заява (зразок додається);
Копія кваліфікаційного сертифіката - архітектора;
Погоджений Проект Договору (додається);
Лист-згода на обробку персональних даних (зразок додається);
Положення про добропорядність учасника торгів ( зразок додається).

Усі копії документів мають бути засвідченні особистим підписом претендента та
зазначено «Копія вірна».
3. Перелік робіт:

- Здійснення авторського нагляду щодо реконструкції частини приміщень навчальнопрактичного центру під тренінговий комплекс з підготовки особового складу пожежнорятувальних підрозділів ДСНС України у Волинської області в м. Луцьку на вул.
Тарасова, 17а;
4, Термін виконання послуги: до 31 грудня 2019 року.
5. Результати конкурсу щодо визначення кандидата для надання послуг по здійсненні
авторського нагляду щодо реконструкції частини приміщень навчально-практичного
центру під тренінговий комплекс з підготовки особового складу пожежно-рятувальних
підрозділів ДСНС України у Волинської області в м. Луцьку на вул. Тарасова, 17а в межах
реалізації проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в ОстроленцькоСєдлєцькому субрегіоні та Волинській області» в межах Програми транскордонного
співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014 - 2020» розмістити на сайті
Ьйр://у1.с1зп5.£ОУ.иа/ в розділі державні закупівлі до «07 жовтня 2019 року.
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Управлінню Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Волинській області
від_____________________________ ______
(ПІБ)
е-гпаіі:
моб.тел. +38(0___)

ЗАЯВА
ПРЕТЕНДЕНТА
щодо визначення кандидата для надання послуг
по здійсненні авторського нагляду щодо реконструкції частини приміщень навчальнопрактичного центру під тренінговий комплекс з підготовки особового складу пожежнорятувальних підрозділів ДСНС України у Волинської області в м. Луцьку на вул.
Тарасова, 17а в межах реалізації проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в
Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській області» в межах Програми
транскордонного співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014 - 2020»

Я,
_____________________________________________ (зазначити
П.І.Б.),
прошу
розглянути мою кандидатуру, як претендента для участі у конкурсному відборі щодо
визначення кандидата для надання послуг по здійсненні авторського нагляду щодо
реконструкції частини приміщень навчально-практичного центру під тренінговий
комплекс з підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України
у Волинської області в м. Луцьку на вул. Тарасова, 17а в межах реалізації проекту
«Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та
Волинській області» в межах Програми транскордонного співробітництва Польща Білорусь - Україна 2014 - 2020» та прийняти пакет документів, що додається.
У разі відповідності моїх документів встановленим вимогам прошу повідомити
мене
про
це
за
наступною
електронною
адресою:
________ @________________ (мобільний номер телефону для зв’язку: +38 (____ )

_________ )■

Дата

Підпис

Розшифровка підпису

РІ.-ВУ-ІІА
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ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних

(П.Ш .)
(народився (народилася) «___» __________________ 19___ року, паспорт серія
№_________ ) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» надаю згоду Управлінню Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Волинській області на оброку моїх особистих персональних
даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази
персональних даних працівників суб’єкта господарювання з метою ведення кадрового
діловодства,
підготовки
відповідно
до
вимог
законодавства
статистичної,
адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області з
питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків.
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін
відповідальній особі кадрової служби уточнену інформацію та надавати оригінали
відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних
даних працівників суб’єкта господарювання.

«___» ____________ 20__року
(підпис)

( _ __________ )
(П.І.П.)

Р С В У -ІІА
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Положення про добропорядність
Учасник торгів та замовник зобов’язуються вжити всіх необхідних заходів, щоб уникнути
корупційних практик під час проведення тендеру та під час виконання контракту. У цьому
документі «корупційні практики» слід розуміти як пропозицію хабара, подарунка,
грошової винагороди чи комісійних будь-якій особі як заохочення або винагороду за
певну дію або бездіяльність, пов’язаним з укладенням договору або виконанням договору,
вже укладеного із замовником.
Учасник повинен гарантувати, щоб його працівники не вимагали або не приймали
особисто чи через членів сім’ї будь-які хабарі, подарунки, винагороду або комісійні у
зв’язку з проведенням тендеру. Замовник відсторонить від участі у тендері всіх осіб, щодо
неупередженості яких у нього є сумніви.
Учасник торгів та, якщо це можливо, його субпідрядники та партнери у спільному
підприємстві зобов’язуються дотримуватись наступних принципів під час участі у тендері
та під час виконання проекту:
він не давав і не буде пропонувати або давати хабарі, подарунки, грошову
винагороду чи комісійні для отримання або збереження договору;
він не змовився і не буде змовлятися з іншими учасниками торгів, щоб
будь-яким чином сфальсифікувати тендерний процес або вплинути на нього;
він відкриє для ознайомлення замовнику та аудиторам, вибраним
замовником, інформацію про всі платежі, здійсненні у зв’язку з виконанням
відповідного контракту всім ( включаючи агентів, брокерів або будь-яких інших
посередників). Це стосується платежів, здійснених безпосередньо, а також
опосередковано через членів сім’ї або треті сторони.
Якщо учасник торгів до укладення контракту або під час виконання контракту вчинив
порушення принципів положення про добропорядність, замовник має право
дискваліфікувати учасника від участі у тендерній процедурі.
Учасник торгів визнає, що порушення вимог щодо добропорядності може призвести до
скасування тендеру або дострокового припинення договору з боку замовника.
Замовник залишає за собою повідомити відповідний регулюючий орган про підозри щодо
порушення або антиконкурентну поведінку та надати цьому органу будь-яку відповідну
інформацію.
Сторонам договору слід пам’ятати, що санкції, встановлені внаслідок порушення
положень щодо добропорядності, не виключають, не змінюють або не змінюють жодних
заходів, передбачених законом, кримінальних, цивільних, дисциплінарних або
адміністративних санкцій.

«___» ____________ 20__року

( _____________ )
(підпис)

(П.І.П.)

Н
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ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
щодо визначення кандидата для надання послуг по здійсненні авторського нагляду
щодо реконструкції частини приміщень навчально-практичного центру під
тренінговий комплекс з підготовки особового складу пожежно-рятувальних
підрозділів ДСНС України у Волинської області в м. Луцьку на вул. Тарасова, 17а в
межах реалізації проекту' «Ефективна координація рятувальних заходів в
Остроленцько-Сєдлсцькому субрегіоні та Волинській області» в межах Програми
транскордонного співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014 - 2020»
№

_______

м. Луцьк
Виконавець:

«__» ________ 2019р.

що
з одного боку', та

Діє

на

підставі

що
діє
(разом надалі

, в особі
на
підставі
за текстом

Замовник:

іменовані - Сторони ), уклали цей Договір про наступне:
СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
Замовник доручає, Виконавець зобов’язується здійснювати авторський нагляд
(далі - «Робота» ) за реконструкцією частини приміщень навчально-практичного центру
під тренінговий комплекс з підготовки особового складу пожежно-рятувальних
підрозділів ДСНС України у Волинської області в м. Луцьку на вул. Тарасова, 17а в межах
реалізації проекту «Ефективна координація рятувальних заходів в ОстроленцькоСєдлєцькому субрегіоні та Волинській області» в межах Програми транскордонного
співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014 - 2020» (Грантовий договір №
РЬВІІ.ОЗ.02.00-14-0216/17-00), в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором, а
Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги.
1.2. Виконавець здійснює авторський нагляд відповідно до Плану-графіку
відвідування об’єкта (надалі - «Графік»), який є невід’ємною частиною цього
Договору, або за викликом Замовника та відповідно до національного стандарту
ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за
будівництвом», прийнятого Наказом Мінрегіону України від 31.12.2014 року №393 (далі «Настанова»).
СТАТТЯ 2. ТЕРМІН Д ії ДОГОВОРУ
2.1. Цей Договір набуває чинності з дня підписання та діє до «31» грудня 2019 р., згідно з
Графіком, але в будь-якому' випадку - до повного виконання Сторонами договірних
зобов’язань.
СТАТТЯ 3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ
Сторони мають права та обов’язки згідно з умовами Настанови.

Кожна зі Сторін даного Договору зобов’язана:
3.1. Виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.
3.2. У пріоритетному порядку надавати один одному інформацію, яка має значення для
успішного виконання кожної зі Сторін узятих на себе зобов’язань за даним Договором.
3.3. Замовник зобов’язаний прийняти належним чином виконані роботи за відповідними
документами та оплатити їх.
3.4. В окремих випадках для здійснення авторського нагляду за окремими видами
будівельних робіт Виконавець може залучити відповідні субпідрядні організації.
3.4. Представники Виконавця зобов’язуються відвідувати об’єкт авторського нагляду
згідно з Графіком та у разі виникнення виробничої потреби за викликом Замовника. За
зверненням Замовника окремі технічні питання можуть вирішуватися спеціалістами
Виконавця без відвідування об’єкта.
3.5. Результати авторського нагляду фіксуються в журналі, що оформляється
проектувальником у двох примірниках, один з яких зберігається у Замовника, а другий - у
Виконавця. Представник авторського нагляду під час відвідування об’єкта архітектури
або інженерної споруди вносить в обидва примірники журналу зауваження щодо
виявлених відхилень від затвердженого проекту разом з пропозиціями стосовно їх
усунення та ознайомлює з ними під розписку відповідального представника підрядника.
3.6. У разі відмови підрядника виконати роботи з усунення виявлених відхилень
Виконавець зобов’язаний письмово повідомити про це Замовника та відповідну інспекцію
державного архітектурно-будівельного контролю для вживання ними заходів згідно із
законодавством.
3.7. У разі неналежного виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором Замовник
має. право відмовитись від прийняття цих робіт.
СТЯТТЯ 4. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість робіт за Договором визначається Кошторисом і становить: 8 100, 00 грн.
(вісім тисяч сто грн. 00 коп.) без ПДВ див. додаток 1 - Протокол договірної ціни на
здійснення авторського нагляду;
4.2. Після виконання Робіт Виконавець передає Замовнику акт здачі-приймання
виконаних робіт, який повинен бути підписаний Замовником протягом 5 (п’яти) робочих
днів з дати передачі або надати мотивовану письмову відмову від його підписання в той
же строк.
4.3. Замовник здійснює розрахунок із Виконавцем після підписання Сторонами акту здачіприймання виконаних робіт протягом 5 (п’яти) робочих днів.
4.4. Виплата винагороди Замовником Виконавцю здійснюється у національній валюті
України, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця, зазначений у
цьому Договору.
СТАТТЯ 5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
5.1. Виконавець зобов’язується зберегти в таємниці інформацію, яка стала йому відома
при наданні Замовнику послуги або яка стала відома Виконавцю будь-яким іншим чином,
та не розголошувати конфіденційну інформацію третім особам, в тому числі шляхом
опублікування, передачі або повідомлення її будь-яким іншим способом, включаючи всі
види фотокопіювання без попередньої письмової згоди Замовника. До конфіденційної
інформації відносяться:

- усна чи письмова інформація, що становить комерційну таємницю про Замовника, у
тому числі на електронних носіях в оригіналах та копіях, включаючи всі дані, плани,
програми, кошториси, інші відомості, документи і матеріали, що стали відомі Виконавцю.
СТАТТЯ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.2. У разі невиконання або не своєчасного виконання Замовником своїх зобов’язань щодо
розрахунку за цим Договором, останній сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
6.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх
договірних зобов’язань щодо цього Договору, якщо це є наслідком обставин непереборної
сили, а саме рішення державних органів, що унеможливлюють чи тимчасово
унеможливлюють виконання умов даного договору, пожежа, стихійне лихо, війна, аварія,
технічні проблеми або інші некеровані явища, які безпосередньо впливають на виконання
умов цього Договору. Термін виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором має
бути продовжений на відповідний проміжок часу, протягом якого тривають обставини
непереборної сили.
6.4. Повідомлення про початок дії обставин непереборної сили, а також їх закінчення, в
десятиденний термін в письмовій формі повинно бути направлено іншій Стороні за цим
Договором. Підтвердженням виникнення обставин непереборної сили та терміну їх дії є
рішення державних органів.
6.5. Невчасне повідомлення про обставини непереборної сили веде до скасування прав
відповідної Сторони посилатися на ці обставини в майбутньому.
СТАТТЯ 7. ВИПАДКИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов’язань по даному Договору при виникненні непереборних перешкод, під якими
розуміється; стихійні лиха, масові безпорядки, заборонні дії влади, оголошення
військового або надзвичайного стану.
СТАТТЯ 8. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
8.1. Всі суперечки і розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами з питань, що не
знайшли розв’язання в тексті даного Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів
на основі чинного законодавства і звичаїв ділового обороту.
8.2. При неможливості врегулюванні в процесі переговорів спірних питань, суперечки
вирішуються в судовому порядку, встановленого чинним законодавством.
СТАТТЯ 9. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Договір складений українською мовою у трьох оригінальних примірниках, які мають
однакову юридичну силу, підписуються Виконавцем та Замовником.
9.2. Всі додатки до даного Договору підписуються Замовником та Виконавцем.
9.3. Цей договір набуває чинності з дня підписання його Замовником та Виконавцем і
закінчується «31» грудня 2019 р.
9.4. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Виконавця та Замовника від виконання
своїх зобов’язань, а також від відповідальності за невиконання або неналежне їх
виконання за цим Договором.

9.5. Сторони не мають права розірвати даний Договір в односторонньому порядку.
Договір може бути розірваний тільки за домовленість сторін, яка оформляється письмово.
СТАТТЯ 10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Уступка права вимоги та/чи переведення боргу по цьому Договору однією із Сторін
до третіх осіб допускається виключно при умові письмової згоди з іншої сторони.
10.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
10.3. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання
до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
Замовника;
2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в Договорі;
3) продовження строку дії Договору та виконання зобов’язань щодо передання товару,
виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили,
затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до
збільшення суми, визначеної в Договорі;
4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів,
робіт і послуг);
5) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких
ставок;
6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу
споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників
Р1аїї$, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в Договорі про
закупівлю, у разі встановлення в Договорі про закупівлю порядку зміни ціни.
У випадку зміни офіційного курсу гривні по відношенню до євро порівняно з курсом євро
станом на дату укладення Договору, ціна послуг та загальна сума Договору може
підлягати коригуванню відповідно до порядку та умов викладених в цьому пункті.
У разі збільшення курсу валют ціна за послуги корегується на коефіцієнт відповідної
зміни, що відображається у додатковій угоді та розраховується наступним чином:
ціна послуги за місяць (в додатковій угоді) = офіційний курс гривні по відношенню до
євро (станом на дату укладення додаткової угоди) / офіційний курс гривні по відношенню
до євро (станом на дату підписання договору) х ціна товару (згідно Договору).
Підтвердженням змін курсу валют можуть бути: інформація оприлюднена на веб-сайті
уузулу.іпГо.еиго , довідка з банку або інші документи, регульованих цін (тарифів) і
нормативів, які застосовуються в Договорі про закупівлю.
7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої статті 36 Закону.

Замовник:

м.п.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ
Виконавець:

м.п.

Зазначені в цьому додатку основні вимоги до Договору не є остаточними та вичерпними і можуть бути
доповнені і скориговані під час укладання Договору з учасником-переможцем торгів в залежності від
специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного Договору. Замовник залишає за собою право
змінювати основні вимоги до Договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і
законодавства щодо публічних закупівель.

2014-2020

Додаток №1 до Договору №

від «

»

2019р.

ПРОТОКОЛ
договірної ціни на здійснення авторського нагляду
Авторський нагляд на об’єкті «Реконструкції частини приміщень навчальнопрактичного центру під тренінговий комплекс з підготовки особового складу пожежнорятувальних підрозділів ДСНС України у Волинської області в м. Луцьку на вул,
Тарасова, 17а»
(найменування проектної документації)

Ми , що нижче підписалися, представник Замовника
в особі__________________________________________
(повна назва замовника)

та представник Виконавця
в особі________________________________________________
(повне найменування виконавця)

Засвідчуємо, що договірна ціна на сьогоднішній день становить 8100,00 грн. ( вісім тисяч
сто грн. 00коп.) без ПДВ.

Даний Протокол є підставою для проведення розрахунків і платежів між Замовником і
Виконавцем.

Від Замовник:

Від Виконавця:

РСВУ-ЧА

■

2014-2020
Додаток №2 до Договору №

від «__»___ __ 2019р.

Виконавець:
Замовник:

План-графік
відвідування для здійснення авторського нагляду на об’єкті
«Реконструкції частини приміщень навчально-практичного центру під тренінговий
комплекс з підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС
України у Волинської області в м. Луцьку на вул. Тарасова, 17а»
ш

Найменування робіт

Стадія

и

Ф
Р

Загальна
вартість,
грн. без

Вартість робіт, грн.
Сплачених

Підлягаючих
виконанню

Підлягаючих
сплаті

пдв

Авторський нагляд на
об’єкті
«Реконструкції
частини
приміщень
нав чально-практичного
центру під тренінговий
комплекс 3 підготовки
особового
складу
пожежно-рятувальних
підрозділів
ДСНС
України у Волинської
області в м. Луцьку на
вул. Тарасова, 17а»

Авторський
нагляд

8100,00

8100,00

Від Замовник:

Від Виконавця:

м.п.

м.п.

8100,00

Термін
початку закінченн
я робіт
(місяць,
рік)
жовтеньгрудень
2019 року

п
р
и
м
іт
к
а

