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елеrстрообладнання та електричних Mepedi напругою до 1000В

м. Охтирка j,а 0/ 2о2:r р.

<<Замовник>> - Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЬ1 Охтирськоi
MicbKoi ради Сумськоi областi, в особi директора Шульженко Iнеси Анатолiiвни, що дiс на
пiдставi Стаryry, з одного боку, та <<Виконавець ТОВ <Електромонтажтехсервiс>>, що с
платником единого податку III групи, в особi директора Хоменка BiKTopa Iвановича, який дiе
на пiдставi Стаryry та.Щозволу NЬ 196.14.59 вtд24.04.Z0|4 р., виданого територiальним
управлiнням Щержгiрпромнагляду у Сумськiй областi, з iншого боку, надаrri спiльно iMeHoBaHi
<Сторони>), уклаJIи цей Щоговiр про наступне:

1tIредмет договору
1.1.кЗамовник> для органiзацiТ експrryатацii та обслуговування власного електричного
устаткування та електричних мереж на пiдставi п.1.6 кПравил технiчноi експлуатацii
електроустановок споживачiвD передае, а <{Виконавець) приймае i зобов'язуеться надавати
послуги по здiйсненню органiзацii експлуатацii i технiчного обслliговування електричного
устаткування та електричних мереж (код згiдно ДК 021:2015 - 50711000-2 кПослуги з

ремонту i технiчного обслуговування електричного устаткування будiвель>), згiдно акту
РОЗМежУВання балансовоi на_rrежностi електромереж та експлуатацiЙноi вiдповiдальностi
cTopiH за адресою: Охтирка вул. Перемоги,2 i бере на себе вiдповiдальнiсть за безпечну
еКСПлУаТацiю електрогосподарства кЗамовникa>) та виконання робiт пiдвищеноi небезпеки,
Визначених Itостановою КМУ N9 1107 вiд 26.10.11р., i вимогами ПТЕЕС (п. 1.10 роздiлу IV).
Виконавець надае послуги (здiйснюе зазначенi роботи) вiдповiдgо до вимог Правил технiчноТ
еКСПЛУаТацii електроустановок споживачiв, Правил улаштування електроустановок, Правил
безпечноi експлуатацii електроустановок споживачiв (НПАОП 40. 1 - 1 .2 1 -9S).
t,2. Персонал <Замовника>, що експлуатуе електроустаткування електричних мереж
зобов'язаНий дотриМуватисЬ виконаннЯ пБЕЕс, птЕЕс, пуЕ, iнструкцiй lrо експJryатацii
запропонОванi завоДом - вигОтовлювачем. У випадку порушення даного пункту ,Щоговору
<<Виконавець) не несе вiдповiдальнiсть за електробезпеку та роботу машин i технiчних
засобiв.

2. Порядок експJIуатацii, технiчноцо обслуговування i ремонry
елекt'рообладЕання та електричних мереж напругою до 1000В

2.|. Експлуатацiйне, технiчне qбслуговування (далi
органiзацiйних i технiчних заходiв, що включають:

-УТриМання електроустановок у робочому cTaHi та iх експлуатацiю згiдно з вимогап,{и
Правил технiчноТ експлуатацii електроустановок споживачiв, Правил улаттrтуваннJ{
еЛеКТРОУСТаноВок, Правил безпечноТ експлуатацii електроустановок споживачiв;

- НаДаННя послУг i консультацiЙ по оформленню i веденню електротехнiчноi
документацii;

- проведення поточних i капiтальних peMoHTiB здiйснюеться у вiдповiдностi до п. 3.5.
даного Щоговору.
2.2. <<Замовник) повинен передати <Виконавцю) документацiю (,Щодаток JrlЪl), вигЬтовлену та
Затверджену в установленому порядку, необхiдну для виконання договiрних зобов'язань.
2,З, КВиконавець>>, пiсля процедури приймання на обслуговування електрообладнiння,
ПриЗначае cBoiM наказом особу, вiдповiдальну за справниЙ стан i безпечну експлуатацiю
електрогосподарства <замовника>, i надае останньому один екземпJшр наказу.



2.4, В раЗi виникнення аварiйноi ситуацiТ при експлуатацii електрообладнанЕя та
еЛеКТРОМереж <Замовник>) зобов'язаниЙ негаЙно портавити до вiдома вiдповiдального за
еЛеКТРОГОсПоДарство (тел. 050824З562,0999550301, ел. пошта: emtsua@gmail.com ).
2.5. <ЗаМОвнию> зобов'язусться надати <Виконавцю> необхiднi умови дJuI виконання робiт.
2.6.При виконаннi робiт в електроустановках кЗамовника> його працiвниками самостiйно, без
ВiДОМа вiдповiдального за електрогосподарство, <<Виконавець)) не несе вiдrrовiдальнiсть за
безпеку i справний стан електрогосподарства.
2.7. <виконавець) забезпечус дотримання Правил безпечноi експлуатацii електроустановок
СПОЖИВаЧiв в частинi пiдготовки електротехнiчного, електротехнологiчного та
неелектротехнiчного персоналу <<Замовника>.
2.8. <Виконавець) i кЗамовнию> забезпечують свiй електротехнiчний персонал електро-
захисними засобами згiдно Еорм НПАОП 40.1-1.07-01

3.BapTicTb послуг i порядок розрахункiв
3.1. Загальна opieHToBHa BapTicTb послуг за технiчну експлуатацiю та оперативно-технiчне
обслуговуВання елекТроустаноВок ЗамовНика переДбачених п.1.1 на сiчень-грудень мiсяцi
2021 року становить суму 7200 грн. 00 коп. (CiM тисяч двiстi гривень 00 копiйок) без ПДВ.
(ТОВ КЕлектромонтажтехсервiс> е платником спрщеноТ системи оподаткування). За мiсяць
становить суму 600грн. 00 коп. (Шiстсот гривень 00 копiйок).
3.2. Виникнення бюджетних зобов'язань за,щоговором настаЕ у разi наявностi та в межах
вiдповiдних бюджетних асигнувань.
3.З. Пiдставою для здiйснення розрахункiв е пiдписанi сторонами Акт прийняття наданих
Irослуг (виконаних робiт), якi складаються квиконавцем)) В кiнцi мiсяця та пiдписуються
замовником,
3.4. Протягом 10 (десяти) робочих днiв з дня пiдписання Сторонами дктiв приймання
наданих послуг (виконаних робiт), та на пiдставi виставленого квиконавцем) рахунку
<замовник> здiйснtое його огrлату шляхом перерахування грошових коштiв на -
розрахунКовий рахУнок <<ВикОнавця)), при наявностi бюджqЕного фiнансування.
з.5. BapTicTb поточного чи капiтального ремонту електрообладнання та електроустановок
<ЗамовникD) визнаЧаетъся окремим договором i вiдображаетъся в AKTi здачi-приймання
виконаних робiт (типова форма КБ-2в) згiдно дБн Украiни. .Щанi робоr" ""по"уються 

iз
матерiа-гliв кзамовника>. Якiсть матерiалiв повинна вiдповiдати технiчним умовам
експлуатацii електроустановок. У випадку недоброякiсностi наданого матерiашу кзамовник>
зобов'язаний зробити замiну MaTepiary.
3.6.BapTicTb послуг оперативно-технiчного обслуговування електрообладнання може
пiдлягати коригуванню протягом дii договорY при змiнi розмiру u"rpu, кВиконавця>) на це
обслуговування.,
3.7. Придбання матеРiалiв та обладнанНя на здiйснення капiтаJIьного та поточного peMoHTiB, а
також peMoHTiB в аварiйних ситуацiях електрообладнання та електроустановок кзамовника>
здiйснюсться за кошти <Замовник$>.

4. Вiдповiдальнiсть cTopiH. +

4.1. За невиконаНня зобов'язань за цим договором <Виконавець> та <Замовнию) несуть
вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
4.2.У випадку невиконання зобов'язань у строки, якi передбаченi п.З.4 договору, кЗамовник)
зобов'язусться сплатити на користъ <Виконавця> пеню у розмiрi 0,IОА вiд,суми, що
передбачена п. 3.1, п.З.5 цьоГо договоРу, за кожНий денЬ прострочКи, зUIе не"бiльше 5О/о вiд
ycici суми.
4.з. оплата неустойки не звiльняс сторони вiд зобов'язань за договором.
4.4. За неодноразовi грубi порушення працiвниками <Замовника> умов експлуатаuii
електрообладнання якi вiдобраrкенi в п. 1.2.; п. 2.6. Щоговору, <Виконавець) мае право
скасувати Щоговiр в односторонньому порядку.



4.5. <Виконавець> вiдповiдае за безпечний стан електрогосподарства <<Заrrловника> та
експлуатацiйне i технiчне обслуговування лише в тому вигIадку, якщо кЗамовникою>
виконуються пункти 1 .2; 2.2; 2.5 ; 2.6; 2. 8 даного Щоговору.
4.6. кЗамовник)) зобов'язаний негайно iнформувати керiвника <<Виконавцfl) про невиконанIu{
чи неналежне виконання робiт персоналом <Виконавця>.

5. Розв'язання спорiв

5.1.Будь-якi спори та розбiжностi, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з

цього .Щоговору, Сторони можуть вирiшувати шляхом дружнiх переговорiв.
5.2.Якщо буль-який спiр чи розбiжнiсть, що прямо чи опосередковано стосуеться та випливае
з цього Щоговову, неможливо вирiшити шляхом лружнiх переговорiв, Сторони/а
передають/дае вирiшення такого спору до господарсъкого сулу вiдповiдно до процедури
вирiшення господарських спорiв, встановленоiчинним законодавством УкраiЪи. -
5.3.Жодна iз CTopiH не звiльнясться вiд cBoix зобов'язань за цим ,Щоговором як при наявностi
будь-якого спору чи розбiжностей, так i у випадку передачi спiрного питання на розгляд
господарського суду. 'ý

6.Змiна умов договору

6.1.Умови цього,Щоговору можуть бути змiненi абодоповненi за взаемною згодою CTopiH з

обов'язковим складанням письмового документу, пiдписаногd Сторонаrrли (Щодаткова угода).
6.2.Жодна iз CTopiH не мас rrрава передавати своi зобов'язання за даним,Щоговором третiй
cTopoHi без письмовоi згоди Еа це iншоi Сторони.
6.3.Розiрвання данного,Щоговору здiЙснюеться fIо письму Сторони, яка iнiцiюе це розiрвання
з яких-небудь причин, iншiй CTopoHi. Сторони проводять переговори з питань розiрвання
даного,Щоговору та проведення взаеморозрахункiв i визначають останнiй день дii умов
данного ,Щоговору.
6,4.У разi розiрвання данного.Щоговору <Виконавець> rrередае данi про це iнспекцii
ЩерженергонагJuIду у Сумськiй областi, Управлiнню Щержпfiацi у Сумськiй областi, G
АТ <Сумиобленерго>.

/
7. Форс - мажор

7.1. При HacTaHHi обставин, якi унеможливлюють IIовне або часткове виконання сторонtlп,{и
зобов'язань за цим,Щоговором, а саме: стихiйного лиха, страйку, блокади - TepMiH виконання
зобов'язань збiльшуеться на час, протягом якого булуть дiятитакi обставини.
],2. Якщо обставини чи iх наслiдки триватимуть бiльше двох мiсяцiв, то сторони мають право
вiдмовитись вiлпода-пьшого виконання умов договору.
7.3. Форс-мажорнi обставини, зазначенi в п. п. J.| та 7.2, мають бути пiдтвердженi довiдкаrrли
Торгово-промисловоi палати Украiни.
7.4. Сторона, для якоi склалися обетавини, що rrерешкодя(ають виконанню зобов'язань за

.Щоговором, повинна TepMiHoBo у письмовiй формi повiдомити другу Сторону про настання
або припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань.

8. TepMiH дiТЩоговору

8.1. .Щоговiр укладено в 2-х оригiнальних примiрниках, кожен з яких мае однакову юрид,Iчну
сиJý/, для кожноi Сторони по одному примiрнику
8.2.,Щаний договiр набирас чинностi з моменту пiдписання i дiе до З1 грудня 2021 року.
8.3. Щоговiр може бути розiрваний за iнiцiативою однiеi iз cTopiH. Про розiрванiя договору
одна сторона попереджае iншу не пiзнiше нiж за 15 днiв до дня розiрвання договору.

9.Iншi умови

9.1. Умови укладання договору rrоширюються на господарськi зобов'язання, що виникли у
CTopiH з 01 сiчня 2021 року вiдповiдно до ч. 3 ст.6З1 Щивiльного кодексу УкраiЪи.



9.2.у випадках, не передбачених цим Щоговором,сторони керуються чинним законодавством
УкраiЪи.
9.3. ПiслЯ пiдписанНя цьогО Щоговору Bci попереднi переговори за ним, листування, попереднi
угоди та протоколи про намiри з питань, що так чи iнакше стосуються цього,Щоговору,
втрачають юридичну силу.
9.4. Що цього договору додасться:
- перелiк технiчноi та виконавчоi документацii, необхiдноi для проведення технiчноi
експлуатацiт та обслуговування електроустановок ( додаток Jф t);
- документи <ВиконавцD).

ЮРИДИЧНI АДРЕСИ CTOPIH:

ЗАМоВНИК:
Охтирська загальноосвiтня школа I-III ст.
Лil1 Охтирськоi MicbKoT ради CyMcbKoi областi
42]00, Сумська обл., м. Охтирк{

Тел.0951751081
Щиректо
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bKoi ради Сумськоi областi

I.A. Шульженко

ВИКОНАВЕЩЬ:

ТОВ <Електр омонтажтехсервiс>>
42]00 Сумська обл.

м.Охтирка, вул. Л.Украiнки, 98
Код 3760981 1
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