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договIр Jt81/11

на проведення rrлатних робi'т (надання послуг)

м. Охтирка

,Щержавна установа <Сумський обласний лабораторний центр MiHicTepcTBa

охорони .дороu'" Украiни>, в особi в.о. завiдувача охтирського мiськрайонного вiддiлу

вiнiченко д.I., що дiе на пiдставi довIрЕностI Ns 04_з1595190 вiд 28.02.2020

РокУ, викондвЕцЬ з одного боку та зоШ I-III ступенiв Js 1, в особi директора

iJJyn"*"rruo I.Д., rцо дiе на пiдставi Статуту, надалi здмовнИК, з iншого боку, уклали

цей ДогоВiр прО наступне: 
I. Предмет договору.

1.1. здмОвниК доручае, а ВИКойАвЕцЪ бере на себе зобов'язання провести роботи
(надати послуги) ,uObpurop"i дослiдження (випробування): виконати дослiдження

Йurерiацч вiд персон'ц, заклад]r на носiйство збчдникiв кишкових iнфекцiй. бiоматерiапу,

на гельмiнти. зскрiбка на гельмiнти
(код 85140000-2 lrослуги у сферi охорони здоров'я, рiзне),

Т,2. НамОмент укладення цього Щоговору сторони керуються тарифаrrли на роботи i

послуги, що виконуються i надаються за плату Щержавною установою <Сумський

обласний лабораторний центр MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраIни>, згiдно Наказу .ЩУ

<Сумський олц моЗ Украiни>, вiд 18.10.2019 року Nч 2|-с, який с чинним на момент

укладання Щоговору.

II. Порядок виконання договору.
2.1. ЗДМОВНИК нада€ виконавцю Заяву на тrроведення робiт (надання послуг),

2.2. Пiсля отримання Заяви викондВЕЩЪ склада€ та надае ЗдМоВНИКУ рахунок та

акт BapTocTi проведення робiт (надання послуг) зазначених в Заявi.

2.З. Факт наJIежного виконання робiт (надання поолуг) та вiдсутНiсть претензiЙ

фiксусться скпаданням та пiдписом сторонами Дкту здачi-приймання робiт, lцо с

невiд'емним,Щодатком до цього.Щоговору. /

III. BapTicTb робiт (послуг) та порядок розрахункiв,
з.1. За проведення робiт (надання послуг) зАмовнИК здiйснюе оппату згiдно

наданого виконДвцЕМ Рахунку та акту протягом 10 банкiвських днiв.
З,2, BapTicTb робiт (послуг) визначасться в Рахунку та aKTi, пдо скпадаетъся

ВИКОНАВЦЕМ.
З.3. Форма оlrлати BapTocTi робiт (послуг) - безготiвкова,

З.4. ЗагалЬнавартiсть за .ЩОГовороМ становить - 11899 грн.37 коп. ( одинадцять

тисяч BiciMcoT дев,яносто дев,ять ) грн. з7 коп., в тому числi пдв 1983 грн. 23 коп. (

додаток 1).

IV. Права та обов'язки cTopiH.

4.|. викОндвЕцЬ зобов'язуеться своечасно та якiсно tIроводити дослiдження,

виконуваТи роботИ у вiдповiДностi з iнструкцiями, методичними рекомендацiями та

iншою нормативно-технiчною документацiею, затвердженою наказами MiHicTepcTBa

охорони .доро"'" Украiни, lrри yмoBi дотримання ЗАМовникоМ належних умов
TpaнсПopTyBaннятaтеpмiнiuДo.'u*n'мaтеpiа,тyДляДocлiДження.

4.2. здмовник зобов'язаний (У разi потреби) доставити ВИКонАвцЯ на об'ект

дослiдження своiм транспортом.
4.з: здмовнИК 1,4u. ,rp^uo вiдмовитись вiд проведення робiт по ЩогОвОРУ. В РаЗi

оIIлати здмовнИкоМ BapTocTi робiт пiд час проведення ВИКоНАвцЕМ робiт по

Щоговору сума сплати зАмовнИкУ не повертаеться.
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V. Вiдповiдальнigгь cTopiH.
5.1. За невиконання або неЕалежне виконаннrI сторонами cBoik зобов'язань по цьому

договорУ вони несУть вiдповiдальнiстЬ згiднО дiючого законодавства Украlни.
5.2.Б разi несплати здмовнИкоМ на протязi двох мiсяцiв, пiсля отримання Рахунку

BapTocTi проведениХ дослiджень, викондвЕцЪ мае правО розiрвати цей договiр,,

письмово попередивши rrро це ЗАМОВНИКА за 10 днiв.
5.3 За пор}.шеЕня TepMiHy оплати та умов виконання робiт (надання послуг), якi

передбаченi цим договором, винна сторона сплачуе другiй CTopoHi неустойку (пеню) у

розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБу вiд договiрноi цiни за кожен день затримки.

VI. Строк чинностi, умови змiни та припинення Щоговору,
7.1. I]ей .Щоговiр набирае чинностi " Й Ц 2020 року (вiдповiдно до ст, бЗ1

I]ивiльного кодексу Украiни) та дiе до 31 грулня 2020 року
7.2. Змiни i доповнення або розiрвання цього Щоговору допускаються За ВЗаеМНОЮ ЗГОДОЮ

CTopiH та оформлюютьм письмово. Змiни та доповнення, шIо пропонуеться внести,

розглядаЮться протЯгом одIIоГо мiсяцЯ з дати ik подання до розгляду iншою Стороною.

1.з. Взаемовiдносини cTopiH, не врегульованi цим ,Щоговором, регулюються чинЕим

законодавством Украiни.
7.4. Ifeia договiр складено у двох примiрниках (по одному дJш кожноi iз cTopiH), кожен з

яких мас однакову юридичну силу.

VII. Iншi умови договору.
7.1. викОндвЕцЪ не несе вiдповiдальностi за якiсть зразкiв продукцiТ, п{о надаються

Замовником на дослiдження, та за вiдповiднiсть ik нормативно-технiчнiй документацii.
7.2. здмОвниК погоджуеться з методиками (методами) проведення дослiджень, якi

обранi Виконавцем самостiйно.
z.j. здмОвниК несе цивiльно-правову вiдповiдальн!сть у випадку, якщо його дiями або

з йогО вини В ходi викоНання догоВiрних обов'язкiв виконАвцЕМ пiд час знаходження

на територii чи в транспортi зАмовНИКА було завдано шкоду здоров'ю працiвникам

ВИКОНАВЩЯ або матерiа_пьноТ шкоди ВИКОМВЦЮ.
7.4,Уся iнформацiЯ, Що стала вiдома однiй cTopoHi про iншу в процесi виконання цього

щоговору е iнформацiею з обмеженим доступом (конфiденцiйною), якщо iнше не

передбачено чинниМ законодаВствоМ УкраТни. Сторони домовились без згоди одна одноi

не розповсюджувати TpeTiM особам iнформацiю, яка стала iM вiдома У зв'язкУ iЗ

виконанням цього Щоговору, якщо iнше не передбачено чинним законодавством УкраiЪи.

7.5. Сторони дають згоду на обробку пёрсональних даних, одна одноi, якi наявнi в цьому

Щоговорi або отриманi ними в результатi його виконання, виключно в межах та на пiдставi'

законодавства Украiъи, яке реа;riзус державну полiтику у сферi захисту персональних

даних i е чинним на момент виникнення мiж сторонами вiдповiдних правовiдносин.
7.6. У випадку змiни найменування, юридичноi адреси, реквiзитiв одна Сторона повинна

письйово повiдомити iншу Сторону протягом 1t'яти банкiвських днiв.

VIII. Антикорупцiйнi застереження.
8.1.При виконаннi cBoik обов'язкiв за даним Щоговором Сторони, iх пов'язанi/афiлiйованi,
близькi особи, працiвники, посередники, не пропонують i не дозволяють виплату буль-

яких коШтiв (iншиХ цiнностеЙ i благ), безпосереДньо абО опосередковачо, будь-яким

особаМ для здiйсНення вIIлИву на дii абО рiшення таких осiб з метою отримання будь-якоi

неправомiрноi вигоди або досягнення iнших неправомiрних цiлей.
8.2. При виконаннi cBoik зобов'язань за цим договором Сторони, ik пов'язанi/афiлiйованi,

близькi особи, працiвники, посередники не здiйснюють дii, що квалiфiкlтоться

застосовуваниМ дJUI цiлей цього Щоговору законодавством як давання/одержання

\



НеПРаВОМiрноi вигоди, комерцiйний пiдкуп, а. також дii, що поруш}.ють вимоги
ЗаСТОСОВаноГо законодавства i мiжнародних активiв протидii легалiзацii (вiдмиванню)
доходiв, отриманих злочинним шляхом.

IX. Прикiнцевi положення.
9.1.Змiни до цього договору можуть бути BHeceHi шляхом погодження Сторонами
письмовоi додатковоi угоди, яка стае невiд'смною частиною цього договору.
9.2.Yci сПори, що виникають з цього Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiшуються шляхом
переговорiв мiж Сторонами iз укладенням письмових документiв (листiв, протоколiв
РОЗбiжностей, aKTiB звiрок, тощо). Якщо спiр немоя<ливо вирiшити шляхом переговорiв,
BiH вирiшуеться у судовому порядку вiдповiдно до чинного в УкраiЪi законодавства.
9.3.Виконавець е нетrрибутковою державною установою.
9.4.Виконавець е платником податку на додану BapTicTb.
9.5.Додатковi угоди та додатки до цього Щоговору с його невiд'емною частиною i мають
piBHy з ним юридичну силу.
9.6.Виконавець передбачае* можливiсть змiни особи, уповноваженоi на пiдписання
дОкУментiв за цим Щоговором шляхом надання повноважень керiвником Виконавця iз
оформленням довiреностi.
9.7.IJей ,Щоговiр укладено украiЪською мовою у двох оригiналБних примiрниках, lrо
одному дJIr{ кожноi iз cTopiH, та мають однакову юридичну силу.

Х. Юридичнi адреси та банкiвськi реквiзити cTopiH.

ВИКОНАВЕЩЬ:

Охтирський мiськрайонний вiддiл
ДУ (СОЛЦ МОЗ Украiни>>
40022, м,Суми-22, вул. Привокзальна, 27

р/р UA848 20 |1 20З |З29 \00120 1 08448 1

одержувач ЩУ кСОЛЩ МОЗ УкраiЪи>
Банк Щержавна казначейська служба
УкраiЪи
Код 38523259 МФо 820|72
IПН З85232518199 Jф в..2001lз564
Код доходiв *; 25010100

ЗАМоВНИК:

Охтирська загальноосвiтня школа I-III
ступенiв М1
ОхтирсьI{оi MicbKoi ради
42700, Сумська обл., м. Охтирка,

вуь-Перемоги,2

код сдрпоу 22977|0з

р/р UA92 8 20 |7 20З 4420000200003 З 8 1 2

ГУ ДКСУ у Сумськiй обл.

мФо 837013

,Щиректор

lнlченко I.А;Шульженкок:w
,ifl"ffi
КфЕ


