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КомунальНе некомерЦiйне пйпрЙ€мствО Охтирсько[ MicbKo[ ради <<Охтирська центральна районна лiкарня>>

(надалi кнп омР <Охтирська ЦРЛ)) в особi директора Збаражського Петра Пgтровича, нада-тli <Виконавець> дiючого на

цiдставi Стаryry, з однiеi сторони, та Охтирська загальноосвiтня школа I-III ступенiв J\Ъl Охтирськоi MicbKoi ради
cyMcbkoi областi в особi директора Шульженко Iнeca Анатолiiъна, в подttльшому кзамовник>, з другоi сторони, а разом,

1.прЕдмЕт договору
укJI€}ли цей,Щоговiр про нижченаведене:

1.1.<Замавник) дор)п{ае а <Виконавець> приймас на себе обов'язки по наданню кнп омР <Охтирська I]РЛ> гшатних

посJryг:

- обов'язкового попереДнього i перiодиtlного профiлактичного медичного огляду праuiвникiв окремих професiй,

виробництв та органiзацiй, дiяльнiсть яких гrов'язана з обслryговуваннrIм населеннrI i може привести до

поширенIrя iнфекчiйних хвороб.(Наказ Jф150 вiд 21.02.201З р.)
Код ДК 85l40000-2- послуги у сферi охорони здоров'я рiзнi.

1,2. Кiлькiсть працiвникiв та перiоличнiсть проведення медогJUIдiв погоджуеться з <Замовником) перед проведенням

м9диtIного огJUIду,

2.ВАРТIСТЪ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ
2.1. Загальна суN{а договору скл_адае - l|222,'70 грн (одинадцять тисяч двiстi двадцять двi грН. 70 кОП)

2.2. BapTicTb наданlD( IIлатнID( посJryг визначаетьsI <Виконавцем> згiдно з тарифами ВиЗначеними НаКаЗОМ КНП ОМР
кОхтирська L{РЛ> Nч156-ОЩ вiл 1З.О4.202О року кПро затвердженнrI тарифiв на гшатнi медичнi посJryги якi надаються в

КНП ОМР кОхтирська ЦРЛ)), i вказана в специфiкацiТ що е невiд'емною частиною догОвОРУ.

2.з. оплата наданих Послуг здiйсrпоеться шляхом безготiвкового rrерерахування грошовrтх коштiв на банкiвський

рахунок виконавця протягом 10 банкiвських днiв з момеЕту пiдписання сторон?rми Акry прийr.rаЕнrl-передачi виконаних

посJryг та отриманнrI Замовником вiд Виконавшя оригiна-па рахунка на оплату. 4

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. НаданнЯ посJryГ <ВиконавцемD розпочиНасться протягом 10 робочш днiв з моменту заключенЕlr договору та наданнrI

перелiку спЬробiтникiв, якi пiдлягають медичному обстеженrrrо.

3.2. ПрохолженнrI медиtIного огляду здiйсrшоеться протягом строку дii Щоговору вiдповiдно до спискУ працiвникiв, якi

пiд"тrягають перiодичному медичному огJIяду та в TepMiH попередньо узгодженi з кВиконавцем>

4. оБов,язки cToPIH
4. 1. <ВиконавецьD зобов'язуеться:

Еадавати IIосJryги вiдповiдно до дiючих aKTiB, прийнятих МОЗ Укра'r'нд в термiни погодженi сторонами

Щоговору.
- надати пiсля закiнченнr{ медrтrlного огJuIду акт прийллання-передачi виконаних посJryг та рахУнкУ Еа оПJIаТУ.

- результати обстеження, що провомться лiкарями-спецiа_шiстай занести до особистоi медичноi кни)кки

вiдповiдного працiвника, що пройшов обстежеш{я.

4.2. кЗамовник> зобов'язусться:
- своечасно та повнiстю проводити оплату за наданi посJryги

- забезпечити явку своiх працiвникЬ для цроходженшI медиtIноIо огJuIду в термiни погодженi з (Виконавцем)

5.ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
5.1. В разi невиконання чи нена4ежного виконання умов даного договору сторони несуть вiдповiда,rьнiсть у порялку та в

розмiрах, перелбачених чинним законодавством УкраiЪи.
б.дIядоговору

6;1. I_\ей договiр вступас в силу з дня пiдписання i л!с ло З|12,202l року i може бути змiнений цри письмовiй згодi

cTopiH.

6.2 Щоговiр може бути розiрванlал за iнiцiативою однiеi з cTopiH через 30 днiв пiсля llисьмового повiдомлешrя про

намiри лругоi сторони.
7.РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИС CTOPIH
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