
м. Кіровоград 

ДОГОВІР№ 66 
про закупівлю послуг 

за державні кошти 

«Еfгрудня 2014р. 

Державний навчальний заклад «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» в особі 
(найменування Замовника) 

директора Снєжко Людмили Олексіївни, що діє на підставі Статуту за реєстраційним №06150-
<посала, прізвище, ім'я та по батькові) (найменування документа, номер, дата та інші необхідні 

ІВ-1 від19.08.2003р. (надалі - Замовник) з однієї сторони, і Комунальне підприємство«Теплоенер-
реквізитиJ (найменування Учасника) 

гетик», особі директора Кравченка Сергія Григоровича, що діє на підставі Статуту за 
(посада, прізвище , ім'я та по батькові) (найменуваЮІЯ документа, 

реєстраційним № 05478-КП-1 від 07.03.2002 р. (надалі - Учасник), з іншої сторони, разом-
номер , дата та інші необхідні реквізити) 

Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір): 

І. Предмет договору 

1.1. Учасник зобов'язується у 2015 році надати Замовникові послуги, зазначені в п. 1.2. цього Договору, а Замовник 
зобов'язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, що передбачені 

договором. 

1.2. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої води) Код З5.ЗО.1. за ДК 016-2010. 
За розрахункову одиницю послуг приймається 1 Гкал тепла. 
Кількість наданих послуг виконаних за цим Договором в обсязі 395.351 Гкал. 
1 . З. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

11. Якість товарів, робіт чи послуг 

2.1 . Учасник повинен надати послуги Замовнику передбачені цим Договором якість яких відповідає нормативній 

температурі в приміщеннях. 

ІІІ. Ціна договору 

З.1. Ціна цього Договору становить 474374,00 ( чотwиста сімдесят чотири тисячі триста сімдесят чотwи 
гривень _QQ_ коп., у тому числі ПДВ 79062,33 грн. 
З.2. Загальна вартість цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 

З.З. Ціна Договору може змінюватися у разі зміни тарифу на послуги теплопостачання. 
З.4 . Платіжні зобов'язання Покупця (Споживача) по цьому договору виникають в межах відповідного бюджетного 

призначення на 2015 року, а саме на суму 474374,00 грн. 
З.5 . Подальше виникнення зобов'язань може збільшуватись відповідно до кошторисних призначень та 
регламентуватися шляхом укладення додаткових угод, але не може перевищувати загальну суму договору. 

IV. Порядок здійснення оплати 



V. Поставка товарів (надання послуг або виконання робіт) 

5.1. Строк надання послуг - з «01 » січня 2015 року по 31 грудня 2015 року включно. 
5.2. Місце надання послуг (об'єкт на який здійснюється теплопостачання): місто Кіровоград, вул. 

Декабристів, 26. 
VI. Права та обов'язки сторін 

6.1. Замовник зобов'язаний: 
б . 1.1 . Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги в установлений договором термін . 

б.1.2 . Приймати послуги згідно з актом надання послуг. 

б. І .З Дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про надання послуг. 

б . 1.4. Забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх внутрішніх мереж, обладнання 

централізованого забезпечення та обліку. 

б.4 . 5. Невідкладно повідомляти Учасника про недоліки в роботі приладів обліку. 
б . І .б. Забезпечувати зберігання приладів обліку і пломб на них. 

б . 1.7. Узгоджувати з Учасником нові приєднання та переобладнання внутрішніх мереж та зміни в споживанні тепла. 

б . 1 . 8. Не змінювати на протязі опалювального періоду заявлену площу опалення . 

б.1.9. Своєчасно оплачувати послуги теплопостачання. 

б . 1.1 О . Забезпечувати належний стан обслуговування та безпечну експлуатацію власних теплових мереж, елеваторних 

вузлів та внутрішньо будинкових систем. 

б.1 . 11. Забезпечувати доступ представника Учасником для обстеження мереж та обладнання, перевірки приладів 

обліку. 
б . 1 . 12 . Виконувати вказівки представника Учасника щодо усунення недоліків та порушень у терміни, встановлені 

представником. 

6.2 Замовник має право: 
б.2 . 1. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором. 

б.2 .2. Зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування 

видатків згідно п.3.2 договору. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. 

б .2 .3. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених 

у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо). 
б.2.4. Замовник має право на покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до 

збільшення суми, визначеної у договорі . 

б.2.5. Замовник має право на продовження строку дії договору та виконання Учасником зобов'язань щодо передачі 
йому товару (послуг) у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке 

продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі 

зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі. 

б.2 .б . Замовник має право змінювати умови цього договору у зв'язку із застосуванням положень частини шостої ст.40 

Закону України «Про здійснення державних закупівель». 

б.2.7 . На відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних Учасником унаслідок ненадання послуг. 

б.2.8 . На усунення Виконавцем недоліків у наданні послуг, що сталися з його вини . 

6.3. Учасник зобов'язується: 
б . З. І . Забезпечувати надійне теплопостачання згідно умов цього договору. 

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 11 цього Договору. 

6.3.3. При зміні тарифів на послуги з теплопостачання та підігріву води інформувати про це Замовника (в тому числі 
засобами ЗМІ) і робити зміни в нарахуванні оплати з часу введення нових тарифів. 

б . 3.4. Знайомити Замовника з Правилами надання послуг. 

б.3.5. Розглядати звернення Замовника щодо надання послуг пов'язаних з теплопостачанням, та приймати з цього 

приводу відповідні рішення. 



6.4.5. Вимагати від Замовника відшкодування збитків, завданих ним при порушенні використання централізованої 

системи теплопостачання. 

6.4.6. Робити перерву в наданні послуг при додержанні теплового режиму, при проведенні планово-попереджувальних 

ремонтів або у випадку усунення аварій з оповіщенням Замовника за добу письмово або телефонограмою про початок 

виконання цих робіт. 

6.4.7. Виписувати рахунки на оплату та вимагати їх своєчасну оплату. 
6.4.8. Нараховувати Замовнику оплату за витоки в теплових мережах Замовника, виявлені по тепловому лічильнику, 

та/або зафіксовані відповідним актом представником Учасника. 

VП. Відповідальність сторін 

7 .1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть 

відповідальність передбачену чинним законодавством та цим Договором. 

7.2. Учасник несе відповідш~ьність за: 
7 .2.1. У разі порушення прав Замовника на отримання необхідної інформації. 
7.2.2. За відпуск теплової енергії та технічний стан теплопроводу відповідно до встановлених меж розмежування 
експлуатаційної (балансової) відповідальності. 

7.2.3. За порушення зобов'язань, встановлених Договором або законодавством. 
7.2.4. За порушення безперебійного постачання теплової енергії, не пов'язане з дією обставин непереборної сили, що 

призвело до заподіяння Замовнику матеріальних збитків при виконанні ним договірних зобов'язань. 

7.2.5. Учасник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику припиненням надання послуг, зазначених у 

договорі, якщо вона виникла не з його вини, а з вини Замовника. 

7.4. Замовник несе відповідш~ьність за: 
7.4.1. Прострочення внесення платежів за надані послуги. 
7.4. 2. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень і приписів Учасника. 
7.4. З. Цілісність та збереження приладів обліку, пломб, з'єднань та безпечну експлуатацію власних теплових мереж, 

елеваторних вузлів та внутрішньо будинкових систем. 

7.4.4. Насильницькі дії до посадових осіб Учасника, що виконують свої службові обов'язки. 
7.4.5. При наявності витоку води після межі розділу Замовник оплачує всі витрати, пов'язані з витоком. При виявленні 

водозабору із внутрішніх систем централізованого опалення або самовільного збільшення діаметра звужуючого 

пристрою на Замовника накладаються штрафні санкції згідно «Правил відпуску і реалізації теплової енергії 

теплопостачальними організаціями ЖКГ», «Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення» та ін. нормативно-правовими актами. 

7.4.6. Порушення строків оплати послуг з постачання теплової енергії, наданих Учасником, у розмірі подвійної 
облікової ставки, встановленої Національним Банком України на момент прострочення платежу, за кожен день 

прострочення, нарахованої протягом всього періоду прострочення. У разі прострочення понад тридцять днів додатково 

з Замовника стягується штраф у розмірі семи відсотків суми простроченого платежу. 

VIII. Обставини непереборної сили 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим 

Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та 

виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, 

повинна не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій 

формі. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися довідкою Торгово-промислової палати 

України або іншими належними документами. 

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 (двадцять) днів, кожна із 
Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає 

Замовнику кошти протягом двадцяти днів з дня розірвання цього Договору з передбаченої підстави. · 

ІХ. Вирішення спорів 



І 
Х. Строк дії договору 

10.1 . Цей Договір набирає чинності з «01 » січня 2015 року і діє до «31 »грудня 2015 року. 
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу. 
10.3. Одностороння відмова від договору не допускається. 
10.4. Дія даного Договору може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 
наступного року в обсязі, що не перевищує 20% суми , визначеної в Договорі, якщо видатки на цю мету затверджено в 
установленому порядку. 

ХІ. Інші умови 

11.1 Істотні умови Договору про закупівлю можуть змінюватися після його підписання у разі продовження строку дії 

Договору та виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених 

об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки 

фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі. 

Такі зміни в обов'язкову порядку погоджуються обома Сторонами та викладаються у вигляді додаткової угоди до 

існуючого договору. 

11.2. Відносини між сторонами, що не врегульовані положеннями (умовами) цього Договору, регулюються нормами 
чинного законодавства України. 

11.3. Текст цього Договору складено українською мовою в двох дійсних (оригінальних) примірниках, що мають 
однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної Сторони. Усі виправлення (корективи) за текстом цього 
Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін та скріплення печатками 

Сторін у кожному окремому випадку. 

11.4. Дійсним Договором Сторони узгодили, що всі умови зрозумілі і відповідають реальній домовленості, Сторони 

однаково розуміють значення умов договору, цей договір не носить характеру уявного та удаваного правочину і 

спрямований на реальне настання наслідків, які в ньому обумовлені. 

ХІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін 

УЧАСНИК 

Комунальне підприємство «Теплоенергетию> 

юр. адреса: 25491 , м. Кіровоград, вул. Ливарна, 1 
поштова адреса: 25002, м. Кіровоград, 
вул . Енергетиків, 20 
Код ЄДРПОУ 24153576 
р/р 2603120464563 
філія Кіровоградського обласного управління АТ 

«Ощадбанк», МФО 323475 
Свідоцтво платника ПДВ 15236737 
ІШІ 241535711239 

Від Замовника ____ _ 

ЗАМОВНИК 

ДНЗ «Кіровоградськимй професійний ліцей сфери 

послуг)) 

юр.адреса: 25006, м.Кіровоград, вул.Декабристів, 26 
Код ЄДРПОУ 03063053 
р/р 35414001002286, 35429201002286 МФО 823016 в 

ГУДКСУ у Кіровоградській області, МФО 823016 
тел./ факс (0522) 24-05-01, тел. (0522) 22-18-54 
E-mai · ls ukr.net 
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