
Технічні та цінові вимоги до виконавця щодо авторського нагляду згідно коду 

ДК 021:2015: 71520000-9 «Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт» 

за об’єктом «Ремонт (реставраційний) будівлі Національної музичної академії 

України імені П.І. Чайковського, за адресою м. Київ, Печерський р-н, вул. 

Городецького, 1-3/11»  

 

Виконавець робіт з авторського нагляду має: 

 якісно та у встановлені Замовником та Виконавцем терміни виконувати дії, 

передбачені зобов’язання щодо авторського нагляду своїми силами і засобами за 

рахунок Замовника виконати у відповідності до умов,які будуть зазначені в 

Договорі; 

 повідомляти Замовнику на його вимогу всі відомості про результати 

виконання  Договору; 

 забезпечити авторський нагляд за будівництвом відповідно до вимог 

затвердженої проектної документації; 

 вести журнал авторського нагляду за будівництвом об’єкта; 

 щомісячно складати Акт виконаних робіт по авторському нагляду; 

 здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання робіт на 

будівництві встановленого  зразка; 

 брати участь, спільно з Замовником, в розгляді пропозицій підрядників та/або 

Замовника по підвищенню якості, зниженню вартості і скороченню термінів 

виконуваних робіт; 

 Виконавець зобов’язаний бути присутнім на виробничих нарадах, що 

проводяться  Замовником; 

 Здійснення авторського нагляду по об’єкту виконується у відповідності до 

Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. № 903, 

державних будівельних норм та укладеного Договору 

Надані роботи з авторського нагляду мають відповідати вимогам чинних 

державних стандартів, сертифікатам (якщо такі необхідні), відповідних дозволів та 

іншій документації, яка встановлює вимоги до якості надаваних послуг, а також 

санітарним, гігієнічним та іншим нормам, встановленим чинним законодавством 

України для такого виду робіт, та повинні підтверджуватись відповідними 

посвідченнями, сертифікатами та іншими документами передбаченими 

законодавством. 

Ціна Договору встановлюється з урахуванням податків та зборів, що 

сплачуються або мають бути сплачені, тари, упаковки, витрат на транспортування 

Товару до місця поставки, страхування, навантаження, відвантаження, сплату митних 

тарифів, усіх інших обов’язкових витрат. Ціна Договору може бути змінена за 

взаємною згодою Сторін та у порядку визначеним чинним законодавством. У разі 

зміни вартості робіт під час дії укладеного Договору, Сторони укладають Додаткову 

угоду, яка набирає чинності з моменту підписання її Сторонами. Розрахунок за 

виконані роботи, у сумі, яка визначається за результатами проведеної процедури 

закупівлі відповідно до законодавства, здійснюється після підписання Замовником 

актів приймання-передачі виконаних робіт, протягом 5 (п’яти) робочих днів. 

Договір укладається відповідно до ч. 2 п.2 ст. 40 Закону та п. 2 Порядку 

здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 11 липня 2007 року N 903 (із 

змінами) «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта 



архітектури». Авторський нагляд здійснюється архітектором – автором проекту 

об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або 

уповноваженими особами (далі – генеральний проектувальник) відповідно до 

законодавства та договору із замовником (забудовником) протягом усього періоду 

будівництва і передбачає контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт 

проекту. Договір укладається згідно до кошторису. 

 

 

 

Голова тендерного комітету           ____________________               Сімакова Н. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


