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Щоговiр ttp L 2
про надання послуг

2с, о8 2020 рокум. Охтирка

Сторони:
Замовник - Охтирська ЗОШ I-ПI сryпенiв М1 Охтирськоi MicbKoi ради

CyMcbKoi областi в особi Шульженко I.A. що дiс на пiдставi Статуту з однiсi стороНи, Та

Виконавець - Приватне пiдпри€мство (СIБ> в особi директора Бондаренка C.I.,

дiючого на пiдставi Статуту з другоi сторони, уклали цей.Щоговiр про наступне:
1. Предмет договору.

1.1. Виконавець зобов'язуеться за завданням За:uовника надати послуги в порядку та на

умовах, визначених цим,Щоговором
1.2. Код 50720000-8 за ЩК 021:2015 - кПослуги з ремонту i технiчного обслуговування
систем центрального оIIаJIення).

2. Вiдомостi про послуги.
2,1. Згiдно цього,Щоговору Виконавець надае наступнi послуги:
2,L|. Гiдравлiчне випробуванця системи опаJIення загаJIьноосвiтньоТ школи I-III стУпенiв

Nll Охтирськоi MicbKoi ради м. Охтирка, вул.Перемоги,2.
3. Цiна та умови оплати.

3.1. Щiна Щоговору:
За виконанi послуги Замовник сплачус Виконавцю BapTicTb послуг в розмiрi

4l'74140 грн. (Чотири тисячi сто сiмдесят чотири гривнi 40 копiйок).

Щiна робiт включае вiдшкодування витрат Виконавця та плату за виконанi поСлУгИ.

3.2. Виконавець готус Акт виконаних робiт з наданням Акта гiдравлiчних випробУВанЬ i
передас для пiдписшrня Замовнику. Замовник перевiряс реальнiсть вищевказаних

документiв i пiдписуе ix.
3.3. Замовник зобов'язаний перерахувати суму зазначену в aKTi виконаних робiт протягоМ.

5-ти банкiвських днiв з моменту пiдписання такого акту.
4. Обов'язки cTopiH.

4.1. Обов'язки Виконавця: 9

4.1.1 . Своечасно та якiсно надати послуги зазначенi в п. 2.1 . цього ,Щоговору
4,|.2. При виникненнi обставин, що rtерешкодх{ають належному виконанню cBoix
зобов'язань, згiдно з цим Щоговором, TepMiHoBo повiдомити про це За:uовника.

4,|.З. Скласти та передати Замовнику акти виконаних робiт.
4,2. обов' язки За:rловник:
4.2.I. Прийняти вiд Виконавця lrослуги) що надаються згiдно з цим.Щоговором.
4.2.2. Пiсля контролю за достовiрнiстю акта виконаних робiт Виконавцем, пiдписати акт в
З-денний TepMiH з моменту одержання
4.2.З, Оплатити послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 3 цього .Щоговору.

5. Вiдповiдальнiсть cTopiH та вирiшення спорiв.
5:1. I випадку порушення своiх зобов'язань за цим !оговором Сторони несутЬ
вlдповlдальнlсть визначену цим ,Щоговором та чинним законодавством. Порушенням
зобов'язання с його IIевиконання або ненаJIежне виконаIIня, тобто виконання з.

порушенням умов, визначених змiстом зобов'язання.
5.2, Сторони не несуть вiдповiдальнiсть за порушення своТх зобов'язань за цим
Щоговором, якщо воно сталося не з ix вини. Сторона вважасться не винуватою, якщо вона

доведе, що вжила Bcix залежних вiд неi заходiв для наJIежного виконання зобов'язання.
5.З. Жодна iз cTopiH не несе вiдповiдальнiсть за невиконання чи ненаJIежнеl виконання
cBoix зобов'язань по цьому .Щоговору, якщо це невиконання чи ненаJIежне виконання

зумовлено дiею обставин непереборноТ сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якоi
склаJIись форс-мажорнi обставини зобов'язана не пiзнiше 2 календарних днiв з дати
настання таких обставин повiдомити у письмовiй формi iншу Сторону.
5.4. За одноразову необгрунтовану вiдмову вiд виконання cBoik зобов'язань винна
Сторона сплачус iншiй CTopoHi штраф у розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБУ.



5.5. За недотримання cTpoKiB сfIлатИ зазначениХ в п. 3.З. .Щоговору Замовник сплачуе
виконавцю пеню в розмiрi Зyо вiдсуми rrрострочення (але не бiльше подвiйноi облiковоi
ставки нБу, що дiяла на момент tIрострочення), за кожен день прострочення.

б. Строк дiiЩоговору та iншi умови.
6.1. Щоговiр набувае чинностi з моменту пiдшасання i дlе до З1 грудня 2020 року, а в
частинi невиконаннЯ сторонами зобов'язань по цьому Щоговору до повного ix
виконання.
6,2. УмоВи даногО .ЩоговорУ можуть бути змiненi за вза€мною згодою CTopiH з
обов'яз.ковим складанням письмового док}мента.
6.3. Щоговiр може бути розiрваний за взаемною згодою cTopiH. Одностороннс розiрвання
щоговору можливе лише у випадках, передбачених цим Доrо"ороr ru.uпо"одавством
Украiни.
6,4, КожНа iз cTopiн мае право розiрвати цей Щоговiр в односторонньому порядку,
попередньо письмово повiдомивши про це iншу стороЕу за 5 днiв.
6.5. Yci сIIори, що пов'яЗанi з цим Щоговором вирiшуються шляхом переговорiв мiж
Сторонами. Якщо спiр не може бути вирiшений шйхом переговорiв, BiH Ъирiшусться в
судовомУ порядкУ за встаIIовленоЮ пiдвiдомчiстЮ та пiдсуднiстю такого с11ору,
визначеному вiдповiдним чиrf}rим з аконодавством УкраiЪи.
6-6, Щаний Щоговiр укладено в двох оригiнальних примiрниках, по одному для кожноi iз.
cTopiH.
6-1. У випадках, не передбачених даним Щоговором, сторони кер}.ються нормами чинного
законодавства.
6.8. Пiсля пiдписання цього договору yci попереднi переговори за ним, листування,
попереднi угоди, протоколи про HaMip з питань, що так чи iнакше стосуються цього
,Щоговору, втрачають юридичну силу.

Мiсцезнаходження та реквiзити CTopiH
Виконавець:

Охтирська ЗоШ I-III сryпенiв ЛЪ1 Приватне пiдприсмство <<СIБ>
Охтирськоi мiськоi ради Сумськоi областi

Замовник:

Юридична адреса
42700,Сумська обл.
м.Охтирка, вул..Перемоги,2
р/р UA928 2al7 20З 442000020000З 3 8 1 2
Код €ДРПоУ 2297]10з
Щержказначейська служба УкраiЪи, м.КиiЪ

тел.(05446) 2-40-60.

ffиреiстор

I.А.Шульженко

Юридична dдреса
42704, УкраiЪа Сумська обл..
м. О4гирка, пров. Штагера,2
р/р UA 803375460000026003 41241800l
мФо зз7546
в ПАТ КБ кПриватбанк>
Код еДРПоУ 31681850
тел. (05{!ý) З-|6-4Т; 066-995-66-З8
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