
Додаток № 3
Проект Договору

   м. Львів                                                                                                     “___”___________  2013р

ЗАМОВНИК:  Приватне  акціонерне  товариство  “  Львівський  локомотиворемонтний 
завод” , яке є платником податку на прибуток на загальних умовах в особі Головного інженера 
Мельничука О.С., який діє на підставі Доручення №1 від 02.01.2013р,  з однієї сторони, та

ВИКОНАВЕЦЬ: __________ яке є платником податку на загальних умовах в особі ______, 
що діє на підставі Статуту підприємства, з другої сторони, уклали цей договір про наступне

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов'язання здійснити комплекс 
робіт (послуг) із ремонту колесотокарного верстату КЗТС 1836 Б, згідно технічних вимог.

1.2. ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та на умо-
вах, передбачених даним Договором.

2.ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Якість відремонтованих вузлів колесотокарного верстату КЗТС 1836 Б  повинна відповід-
ати вимогам технічної документації заводу-виготовлювача.

2.2. ЗАМОВНИК має право вимагати від  ВИКОНАВЦЯ здійснити повторний комплекс робіт 
(послуг)  неякісно відремонтованих  вузлів колесотокарного верстату КЗТС 1836 Б.

2.ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

      2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:
 провести повну дефектацію вузлів  колесотокарного верстату КЗТС 1836 Б
 провести ремонт, згідно технічних вимог
 виконувати роботи за даним Договором в повному обсязі;
 вживати всіх заходів щодо збереження майна, переданого йому ЗАМОВНИКОМ;
 попереджати  ЗАМОВНИКА  про  те,  що  недотримання  вказівок  ВИКОНАВЦЯ  загрожує 

якості або придатності результату роботи.
      2.2. Виконавець має право:
 вимагати від ЗАМОВНИКА виконання дій, які потребують присутності фахівців та уповнова-

жених представників ЗАМОВНИКА;
 виконати роботи, передбачені даним Договором достроково.

3. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ЗАМОВНИКА

 3.1. ЗАМОВНИК зобов'язується:
 своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за виконані роботи по даному Договору в 

порядку, передбаченому Розділом 7 даного Договору;
 прийняти виконану ВИКОНАВЦЕМ роботу не пізніше п'яти днів  з дня повідомлення про 

завершення робіт, які підтверджуються Актом прийому-передачі виконаних робіт.
3.2. ЗАМОВНИК має право:

 контролювати хід виконання робіт по даному Договору;
 додатково, за додатковою Угодою замовити у ВИКОНАВЦЯ виконання робіт, які не перед-

бачені даним Договором.

4.ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧА РОБІТ

4.1. За результатами виконаних робіт за даним Договором Сторони підписують Акт прийому-
передачі виконаних робіт.

4.2. Повідомлення за даним Договором здійснюються як в усній так і в письмовій формі.
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5 . ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує якість та надійність виконаних робіт протягом 12 (дванадцяти) 
календарних місяців після підписання акту приймання-передачі виконаних робіт. 

5.2.  При  виявлені  дефектів  в  гарантійний  період  експлуатації, виклик  представника  ВИ-
КОНАВЦЯ є обов’язковий.

5.3. Термін усунення недоліків в межах гарантійного терміну – 15 днів з моменту виявлення 
дефектів. ВИКОНАВЕЦЬ усуває недоліки і проводить ремонт вузлів  колесотокарного верстату 
КЗТС 1836 Б за свій рахунок.

6. ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1. Термін виконання ремонтних робіт (послуг) ВИКОНАВЦЕМ - 3 (три) місяці з дати над-
ходження передоплати в розмірі 40% від вартості Договору.

6.2. У випадку нездійснення комплексу робіт (послуг) із ремонту вузлів колесотокарного вер-
стату КЗТС 1836 Б у встановлені в п. 6.1 даного Договору строки ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний 
повернути авансовий платіж або решту попередньої оплати ЗАМОВНИКУ на протязі 3 (трьох) 
банківських днів після закінчення відповідного строку.

6.3. Ремонтні  роботи   вузлів,  згідно  технічних  вимог, виконуються  на  території  ВИ-
КОНАВЦЯ. Транспортні витрати несе ВИКОНАВЕЦЬ, згідно ІНКОТЕРМС-2000 на умовах СРТ.

6.4. Збирання, налагодження і випробування колесотокарного верстату КЗТС 1836 Б після 
ремонту відбувається на території ЗАМОВНИКА.

7. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Загальна вартість даного Договору складає___грн.  (_____грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%  
____грн.  (______ грн. 00 коп.) 

7.2. ЗАМОВНИК розраховується за роботи з ВИКОНАВЦЕМ на наступних умовах:
 40% - передоплати;
 30% - на протязі 15 (п'ятнадцяти) банківських днів після повідомлення ЗАМОВНИКА 

про завершення виконання ремонтних робіт на території ВИКОНАВЦЯ
 30% - на протязі 15 (п'ятнадцяти) банківських днів після підписання Акту прийому-

передачи виконаних робіт на території ЗАМОВНИКА.
7.3. Форма розрахунків: оплата на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.
7.4. Роботи не передбачені даним Договором оплачуються ЗАМОВНИКОМ окремо, на 

підставі укладання додаткової угоди до початку виконання цих робіт.

8.ФОРС – МАЖОР.

8.1.Жодна з  сторін  не несе відповідальності  за повне або часткове невиконання будь-яких 
умов в разі настання наступних обставин: повінь, пожежа, землетрус, катастроф, інших незалеж-
них від Сторін обставин, або ембарго, накладених державною владою на експорт і імпорт, якщо 
вони виникнуть після вступу даного Договору в силу, прийняття нормативного акту який унемо-
жливлює виконання умов договору. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на 
своєчасність виконання умов, що передбачені Даним Договором, то вони будуть продовжені на 
період, рівний по тривалості цим обставинам.

8.2.Сторони у п’ятиденний термін повинні сповістити одна одну про початок вказаних об-
ставин, що має бути підтверджено відповідними компетентними органами. Строк дії форс – ма-
жорних обставин підтверджується довідкою Торгово – Промислової Палати України.

9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

9.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним договором винна Сторона 
несе відповідальність згідно з чинним законодавством України і цим Договором.

9.2. ВИКОНАВЕЦЬ за Даним Договором несе наступну відповідальність:
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- за несвоєчасне виконання робіт, ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ від вартості простроченого зобов’язання, за кожен день 
прострочки, включаючи день оплати;

- у випадку не повернення попередньо перерахованих коштів у визначений в п.6.2. дано-
го Договору строк ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі 10% від суми 
передоплати за кожен день прострочення;

- за виконання робіт неналежної якості ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у 
розмірі  10% від  вартості  договору при  цьому власними силами  та  засобами  усуває 
недоліки.

9.3. ЗАМОВНИК за даним Договором несе наступну відповідальність:
      -      у разі порушення строків оплати ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню в розмірі по-

двійної  облікової  ставки  НБУ  від  суми  заборгованості,  за  кожен  день  прострочки, 
включаючи день оплати.

9.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань.

10.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

10.1. Усі суперечки та розбіжності, які виникають між Сторонами за цим Договором або у 
зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

10.2. Усі суперечки між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються в порядку, 
передбаченому чинним законодавством України, в господарському суді за місцем знаходження 
Відповідача.

11. ЗМІНА УМОВИ ДОГОВОРУ.

11.1. Умови цього договору можуть бути змінені та доповнені за взаємною згодою Сторін 
шляхом підписання додаткових письмових угод, які є його невід’ємною частиною.

12. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

12.1. Сторони погодилися, що текст договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які 
стосуються  договору,  є  конфіденційними  і  не  можуть  передаватися  третім  особам  без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання по-
в’язане  з  одержанням  офіційних  дозволів,  документів  для  виконання  договору  або  оплати 
податків,  інших  обов’язкових  платежів,  а  також  у  випадках,  передбачених  чинним 
законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін Договору.

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

13.1. В разі зміни реквізитів підприємства, фактичної адреси, інших змін, які можуть пере-
шкодити виконанню зобов’язань по даному договору,  Сторони зобов’язані повідомити про це 
один одного не пізніше ніж за 15 календарних днів до виконання таких змін.

13.2. Всі зміни, доповнення та додатки до Даного Договору мають юридичну силу, якщо 
вони підписані уповноваженими представниками Сторін у письмовій формі.

13.3. Всі письмові доповнення до договору є його невід’ємною частиною.

14. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1.  Цей  договір  укладено  в  двох  примірниках,  що  мають  однакову  юридичну  силу,  по 
одному примірнику для кожної із сторін.

14.2. Термін дії Договору з моменту його підписання до “31” грудня 2013 року.

15.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК: ПрАТ “Львівський локомотиворемонтний завод”
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79018, м. Львів, вул. Залізнична, 1-А, 
ЄДРПОУ – 00740599, ІПН – 007405913024, Свідоцтво платника ПДВ №  100336724.
р/р 260000000361 в ЛФ АБ “Експрес - Банк” м. Львова, МФО 325956 (адреса банку м. Львів, про-
спект Чорновола, 67, ЄДРОПОУ банку 25243353) 
Вантажоодержувач та його адреса: ПрАТ “Львівський локомотиворемонтний  завод”, 
79018, м. Львів, вул. Залізнична, 1-А, 
Для вагонних відправлень: ст. Львів, код. 370006, код заводу 7360821
Для контейнерів: ст. Львів, код. 370006, код заводу 7360821
Автомобільний транспорт: місце розвантаження м. Львів

ПОСТАЧАЛЬНИК: ___________________
____________________________________

Від імені ВИКОНАВЦЯ                                                                    Від імені ЗАМОВНИКА

____________________                                                               Голова правління ПрАТ “ЛЛРЗ”

_________________                                                              _______________Ярема Р.Я.
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	ПОСТАЧАЛЬНИК: ___________________

