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Охтирськоi MicbKoi ради <<Охтирська центральпа районна лiкарня>
головного лiкар Баби.Iа BiKTopa Олександровича, надалi кВиконавець>
та _Охтирська загальноосвiтня школа I-III ступенiв ЛЬ1 Охтирськоi

<Замовник>, з лругоi сторони, а разом, уклаJIи
в подаIIьшому

1.прЕдмЕт договору
1,1,<Замавник)) доручас а <Виконавець> приймас на себе обов'язки по наданню кнп омР <Охтирська ЩРЛ> гшатних
цослуг:

- обов'язкового цопереднього i перiодичного профiлактиtlного медичного огляду пралiвникiв окремих професiй,
виробництв та органiзацiй, дiяльнiсть яких пов'язана з обслуговуванням населення i може 11ривести до
поширенIUl iнфекцiйних хвороб.(Наказ Ns150 вiд 21.02.20l3 р.)
Кол ,ЩК 85 140000-2- послуги у сферi охорони здоров'я рiзнi.

|,2, Кiлькiсть гIрацiвникiв та перiодичнiсть проведеннrI медоглядiв погоджуеться з <замовником) перед проведеннrIм
медичного огдяду.

2.BAPTICTЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ
2.1. Загальна сума договору складас - 9198,зб грн (лев'ять тисяч сто дев'яносто BiciM грн. Зб коп)
2n2. BapTicTb наданих rrлатних послуг визначаеться <виконавцем> згiдно з тарифами визначеними наказом кнп омр
<Охтирська ЦРЛ) ЛЪ156-ОД вiд |з.о4.2о20 року <Про затвердженнrI тарифiв на гшатнi медичнi послуги якi надаються в
кнп омр кохтирська Црл), i вказана в специфiкацii що с невiд'емною частиною договору.
2,З, оплата наданих Послуг здiйсшоеться шляхоМ безготiвковоI,о перерахування грошових коштiв на банкiвський
рахунок викоцавця протягом 10 банкiвськттх днiв з моменту пiдписанrш сторонами Дкту приймання-передачi виконаних
послуг та отримання Замовником вiд Виконавчя оригiнала рахунка на оплату.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3,1, Надання послуг <Виконавцем)) розпочинасться протягом l0 робочих днiв з моменту заключеннrI договору та надання
перелiку спiвробiтникiв, якi пiдлягають медичному обстеженню.
З.2. Проходження медичного огляду здiйснюсться протяfом строку дii Щоговору вiдповiдно до списку працiвникiв, якi
пiдлягають шерiодиT ному Медиttному огляду та в TepMiH попередньо узгодженi з квиконавцем>

4. оБов,язки CTOPIH
4, l. кВиконавець> зобов'язуеться:

- надавати послуги вiдповiдно до дiючих aKTiB, прийнятих МоЗ УкраiЪи в термiни погодженi сторонами
Щоговору.

- надати пiсля закiн.Iення медичного огляду акт приймання-передачi виконаних посдуг та рахунку на оплату.- результати обстеження, що Irроводяться лiкарями-спецiалiсйми занести до особистоi медичноi книжки
вiдцовiдного працiвника, що пройшов обстеження.
4.2. <Замовник> зобов'язуеться:
- своечасно та повнiстю проводити оплату за наданi послуги
- забезпечити явку cBoii працiвникiв для гlроходження медичного огляду в термiни логодженi з <Виконавцем>

5.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH
5.1. В разi невиконання чи ненаJlежного виконання умов даного договору сторони несуть вiдповiдальнiсть у порядку та в
розмiрах, передбачених чинним законодавством УкраiЪи.

6. дlя договору
6,1,I{ей логовiр вступа€ в силу з дня пiдписання iдiс до з1.12.2020 року iможе бути змiнений при письмовiй згодi
cTopiH.

6.2 ,ЩоговiР може бутИ розiрваниМ за iнiцiативОю однiсТ з cTopiH через З0 днiв пiсля письмового повiдомлення про cBo.i
намiри лругоТ сторони.

7.РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИС CTOPIH
ВИКОНАВЕЦЬ

КНП ОМР кОхтирська I_{РЛ>

Комунальне некомерцiйне пiдпри€мство
(нада.iri КНП ОМР кОхтирська ЦРЛ))) в особi
дiючого на пiдставi Статуту, з однiеi сторони,
MicbKoi ради Сумськоi областi в особi
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