Договір підряду з проектування

м. _____

__ ________ 201_р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "_____________" (далі — Замовник) в
особі директора ______________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і
громадянин України _________________________ (далі — Підрядник), з другої сторони
(які далі за текстом разом іменуються Сторони, а окремо — Сторона), попередньо
ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів,
діючи добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого
примусу як фізичного, так і психічного, бажаючи реального настання правових наслідків,
обумовлених нижче, розуміючи значення своїх дій та їх правові й фактичні наслідки,
уклали цей Договір підряду з проектування (далі — Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов'язується на свій
ризик за дорученням Замовника виконати роботи з проектування систем опалення,
теплопостачання, холодопостачання, вентиляції, кондиціювання, димовидалення,
водопостачання та каналізації на об’єкті ______________, за адресою: _______________, а
саме:
1.1.1. Комплексне проектування систем опалення й теплопостачання та оптимізування
схем опалення з урахуванням джерел теплопостачання й енергозберігаючих факторів
відповідно до класів будівельних об'єктів та здійснення монтажних і налагоджених робіт
для введення в експлуатацію систем.
1.1.2. Комплексне проектування систем холодопостачання, вентиляції, кондиціювання,
димовидалення, водопостачання та каналізації та здійснення монтажних і налагоджених
робіт для введення в експлуатацію систем.
1.2. Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх.
2. Умови Договору
2.1. Замовник надає Підряднику вихідні дані, необхідні характеристики й іншу
інформацію щодо об'єкта, визначеного у п. 1.1 цього Договору, в строк не пізніше
________ календарних днів після набуття чинності цим Договором.
2.2. Підрядник приступає до виконання проектних робіт за цим Договором не пізніше
_____ календарних днів з моменту отримання від Замовника вихідних даних, необхідних
характеристик й іншої інформації щодо об'єкта, визначеного у п. 1.1 цього Договору.
2.3. Замовник має право здійснювати контроль за ходом та якістю виконання проектних
робіт Підрядником, вносити зміни у вимоги щодо характеристики об'єкта, визначеного у
п. 1.1 цього Договору, але до початку виконання проектних робіт за цим Договором.
2.4. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами
Підрядник має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду спеціалістів чи
спеціалізовані проектні організації. Відповідальність за виконання ними взятих нас себе
зобов'язань несе Підрядник.
2.5. Кінцевий термін виконання проектних робіт за цим Договором: _____.
2.6. Підрядник зобов'язується не пізніше ____ календарних днів після настання
кінцевого терміну, визначеного у п. 2.5 цього Договору, передати Замовникові результати
виконаних проектних робіт та скласти й зі свого боку підписати Акт приймання-передачі.
2.7. Замовник зобов'язується не зволікати із прийманням результатів виконаних
проектних робіт та підписати Акт приймання-передачі.

