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договIр ль194/11
про надання поспуi

пл. Охтирка u/0 ) 0/ 2021 р.

,щержавна установа ксумський обласний лабораторний центр MiHicTepcTBa охорони

здоров'я-Украiни>, в особi завiдувача Охтирського вiддiлу Вiнiченко Алли Iванiвни, яка дiс
на пiдставi Щовiреностi J\ъ о4-з15775198 вiд 04.12.2020 року (дiшi викоНАВЕЦЬ) та

Охтирська ЗоШ I-III ступенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi областi в особi

д"р.*rорu Шульженко Iнесси Анатолiiвни, яка дiе на пiдставi СтатутУ, (далi ЗАМоВНИк),

"*i р*о* iменутоться у TeKcTi цього .Щоговору <Сторони>> (окремо - <Сторона>), керуючись

взаемною згодою та чинним законодавством Украiни, уклаJIи цей Щоговiр про наступне:

I. прЕдмЕт договору.
1.1. здмОвниК доручае, а ВИКоНАвЕцЬ бере на себе зобов'язання провести роботи

ceМlHa нь гlгl€ни икlв за в(налати послуги) : п
кiлькостi 2-х осiб ( згiдно наданого списку).

(код 85 l 40000 - 2 ( послуги у сферi охорони здоров'я, рiзнi)

|.2. Послуги вважаються виконаними пiсля пiдписання аsту здаЧi-приймаНня наданиХ

послуг по проведеним дослiдженням Замовником або уповноваженою ним особою.

(код 85140000-2. кПослуги у сферi охорони здоров'я, рiзнi> згiдно з.Щержавним

класифiкатором продукuiТ та послуг ДК 021-20 l 5 Nч 1 5).

1.3. На момент укладення цього Щоговору Сторони керуються тарифами (прейскурантами),

.Щержавна установа <Сумський обласний лабораторний центр MiHicTepcTBa охорони здоров'я

украiни>, як Виконавець надас Замовнику платнi послуги у вiдповiдностi до наказу Лъ 21-с

вiд 18.10.2019 року uПро затвердження перелiку платних послуг та тарифiв (прейскурантiв)

на платнi no.nyir, що надаються .Щержавною установою кСумський обласний лабораторний

центр MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни> та його вiдокремленими структурними

пiдроздiлами (в частинi мiкробiологiчних, молекулярчо-генетичних дослiджень та заходiв з

дотриманням бiологiчноi безпеки), який с чинним на йомент укладення Щоговору.

Ш. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.
2,1. здмоВНИК надае виконавцю Заяву на проведення робiт (надання пОСлУГ).

2.2.Пiсltя отримання Заяви виконАВЕIJЪ склала€ та надае зАмовнИКУ рахунок BapTocTi

проведення робiт (надання послуг) зазначенихл Заявi.

2.з. Факт належilого виконання робiт (надання послуг) та вiдсутнiсть претензiй фiксуеться
складанням та пiдписом сторонами Акту здачi-приймання робiт, що е невiд'смним Додатком

до цього Щоговору.

III. ВДРТIСТЬ РОБIТ (ПОСЛУГ) ТД ПОРЯДОК РОЗРДХУНКIВ.
З.1. Розрахунки здiйснюються шляхом перерахування BapTocTi вiдшкодування витрат на рахунок
лабораторного центру протягом 10 ка-лендарних днiв з дня отримання рахунку. У випадку затримки

вiдшкодування витрат Лабораторного центру, яка фiнансусться з державного бюджеry (вiдсутнiсть

коштiВ 
"u 

pu*yrny) Зu*о"п"к зобов'язУеться вiдШкодувати суму витрат протягом 14 днiв з дня

надходження коштiв на рахунок.
З,2. Розрахунок здiйснюеться в безготiвковiй формi в нацiональнiй грошовiй одиницi

УкраТни.
3.3, Форма оплати BapTocTi робiт (послуг) - безготiвкова.

з.4. Днъм здiйснення платежу вважаеться день, в якiй сума, що пiдлягае оплатi, зарахована

Виконавцю на розрахунковий рахунок.



-l

доставки MaTepially для дослlдъення,
4.2. При необхiдностi проведеiня вiдбору проб та вимiрюв"* T_::|j:::"

ii зАмовникА,

l;i' #Ёl"li.*";";#;;й;;;;й"r; праuiвнйкiв та обладнання ВИкоНАВI]Я з

3.5. Податкова накладна видаеться пiсля надходження коштiв на рахунок Виконавця,

3.6. Загальна BapTicTb за ,щоговороМ становить 446 грн. 86 коп.( чотириста сорок

шiсть ) грн. Вб коп., ,,о*у',"слi П,ЩВ 74 грн,4В коп, (додаток 1)

з,,7 . Що гIроведенн" orrrrur, Виконавець мас право в односторонньому порядку

змiнити BapTicTb послуги за Щоговором у разi змiни тарифiв (прейскурантiв) на момент

виконання послуги, повiдомив,u" ,rraйоuо"rrро це За:чловн"пu-" пiзнiше нiж через два тижнi

пiсля набрання чинностi вiдповiдних нормативно-правових aKTiB,

IЧ. ПРАВА ТА ОБОВОЯЗКИ CTOPIH,
4.1. викОндвЕцЪ зобов'язуеться свосчасно та якiсно проводити дослiдження, виконувати

роботи у вiдповiд;; ; iнсфукчiями, методичними рекомендацiями та iншою нормативно-

технiчною документацiсю, затверджепоо ,nu**ur" Йiri"терсТВа ОХОРОНИ 
'ДОРО" 

j Y::lr_l:
прИ yMoBi ooTprru"n" здмоЪникоМ належних умов транспортування та термlнlв

доступом до об'скту дослlджень,
+.З. ЬИКОНАВЕЦЬ мас право на безпечнi

на територiТ ЗАМОВНИКА.
умови праui своТхлрачiвникiв в ходi перебування

якiсть зразкiв продукuiТ, що надаються

нормативно-технiчнiй документацii,

4.4. ВИКОНАВЕЦЪ мас право на отримання вiд ЗАМОВНИКА необхiдноi iнформацii та

документацii щодО об'ектУ дослiджеНня (вимiрювання),

4.5. здмОвниК мае право вiдмовитись вiд-проведення робiт по ,Щоговору, В разi оплати

здмовнИкоМ uu|ro"ri робiт пiд час r,ро".д."пя ВИКоНАвцЕМ робiт по,Щоговору сума

сплати ЗАМОВНИКУ не повертаеться,

Ч. ВIДПОВIДАВЛЪНIСТЪ CTOPIH,
5.1. За невиконання або неналежне виконання сторонаfrли своiх_зобов'язань IIо цьому

договору uon" n""yru вiдповiдальнiсть згiдно дiючого законодавства Украiни,

5.2. В разi неспЛur, здмОвникоМ на протязi двох мiсяцiв, пiсля отримання Рахунку

BapTooTi проведених дослiджень, ВИКОндвЪцЪ мас право розiрвати цей договiр, письмово

попередивши про це ЗАМОВНИКА за 10 днiв, / _______лл__,_\ _,,i _олдпбqчрт ,

5.З За порушення TepMiHy оплати та умов виконання робiт (надання послуг), якi перелбаченl

цим договором, та неповне виконання свотх зобов'язань до виннот сторони застосовуються

штрафнi санкцiТ у виглядi пенi у розмiрi 0,1% вiд зага-пьноi суму договору за кожний день

затримки виконання зобов'язань, але не бiльше подвiйноi облiковоТ ставки Нацiона-пьного

ounny Украiни, вiд загальноi суми договору, яка сплачена на момент виникнення порушень,

И. СТРОК ЧИННОСТI, УМОВИ ЗМIНИ ТД ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ,
6,1:ii;;J.""r, "To;;;;ri, ,оr.нту пiдписання договору сторонами i дiс до з1

_-ллТ---.\ л-л _ 6.,-.U, l . чvrr д{vI v,rt, I]

грудня 2021 рокУ "nnrouno 
(вiдповiдно до ст.631 I_{ивiльного кодексу Украiни), аJIе в буль-

"ii-, p*l до no"rroro виконання взятих Сторонами на себе зобов'язань,

6.2. змiни i доповнення або розiрвання цього щоговору допускаються за взаемною згодою

CTopiH та оформлюються письмово. Змiни та доповненн":_ T1,-:|:no"r""'" 
внести,

..л /а-ллпппп

6.3. Взаемовiдносини cTopiH, не врегульованi цим .Щоговором, регулюються чинним

законодавством Украiни.

ЧП. IHШI УМОВИ ДОГОВОРУ.
7.1. ВИКОНАВЕЦЪ не несе вiдповiда,тьностi за

замовником на дослiдження, та за вlдповlднlсть 1х



7.2. здмовник погоджусться з методиками (метолами) провелення дослiдlкень, якi обранt

Виконавцем самостiйно.
7.3. ЗДМОВНИК несе цивiльно-правову вiдповiлал1119ть у випадку, якщо Його Дiями або З

його вини в ходi виконання до.оuiрrrх обов,язкiв викондвцЕм пiд час знаходження на

територii чи в транспортi здмовникД було завдано шкоДу здоров'ю працiвникам

вйкоilдвЩЯ або MaTepiaTrbHoТ шкоди виконАвцю,
7.4.Усяiнформаui", Й стаJIа вiдома однiй cTopoHi про iншу в прочесi виконання цього

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

передбачено чинним законодавством УкраТни, Сторони домовились без згоди одна одноТ не

розповсюд*у"ur"-r|"riцa особам iнформачiю, яка стаJIа iM вiдома у зв'язку iз виконанням

цього Щоговору, якщо iнше не передбачено чинним ЗаконоДаВ:]::*лYУ.,1""

7.5. Сторони дають згоду на обробку персональних даних, одна однот, якi наявнi в цьому

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

законодавства Украiни, яке реалiзус o.p*uu11y полiтику у сферi захи,сту персональних даних i

с чинним 
"u 

ro*"", 
""""п"Ь"rrя 

Mlýk 
"ioponu*" 

вiдповiдних правовiдносин,

7.6.у випадку змiни найменуван"", .рrл"чноТ адр_еси, реквiзитiв одна Сторона повинна

письмово повiдомити iншу сторону npoi".o* п,яти банкiвських днiв.

VIII. АНТИКОРУПЦIЙШ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ,

8.1. При виконаннi своТх 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 благj, безпосЬрелнiо або опосередковано, буль-яким особам для

здiйснення впливу на дiТ або рiшенн" ,uпй* осiб з метою oip"ru"n" буль-якоi неправомiрноТ

вигоди або досягнення iнших неправомiрних цiлей, .] -л-'-лл--i/лД.i-iiiл-оl 
,

8.2. При виконаннi своiх зобов'язань за цим договором Сторони, -ix пов'язанi/афiлiйованi,

близькi особи, працiвники, посередники не здiйснюють ДiТ, що квалiфiкуються

застосовуваним для цiлей цього ,щоговору законодавством як давання/одержання

неправомiрнот вигоди, комерцiйний пiдкуп, а також лjт, що порушуютъ вимоги застосованого

законодавства i мiхtнародних активiв протидii легалiзацrт (вiдмиванню) лохолiв, отриманих

злочинним шляхом.

Ж.ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ.
9.1. змiни до цього договору можуть бути BHeceHi шляхом погодх(ення сторонами письмовоl

додатковоi угоди, яка стае невiд'смною частиною цього договору,

9.2,Ус\сПори, що_виникаюТь з цього ,Щоговору-або пов'язанi iз ним, вирiшуються шляхом

переговорiв ri*-'irор;;; i=-ynnuo.rr"",n, письмових докlментiв (листiв, протоколiв

розбiжностей, aKTiB .u'ipon, тоrцо).-Якщо спiр неможливо вирiшити шляхом переговорiв, BiH

вирiшусться у судовому порядку вtдповiдно до чинного в YKpaiHi законодавства,

9.3. Виконавець е неприбутковою державною установою,

9.4, Виконавець е платником податку на додану вартlсть.

9.5. Додатковi угоди та додатки до ц"о.о !оговору с його невiд'смною частиною i мають

piBHy з ним юридичну сипу.

9.6. Виконавець передбачае можливlсть змlни

документiв за цим .Щоговором шляхом надання

оформленням довiреностi.

особи, уповноваженоi на пiдписання

повноважень керiвником Виконавця iз



9.7. I_{ей.Щоговiр укладено украiнською мовою у двох оригiнальних примiрникЕlх,

для кожноТ iз cTopiH, та мають однакову юридичну силу.

Х. ЮРИДИtIНI АДРЕСИ ТА БАНКIВСЬКI

ВИКОНАВЕЦЬ:
Охтирський вiддiл
ЩУ <Сумський ОЛЩ МОЗ Украiни>
40022 м.Суми,вул,Привокз аlъна,27
p/pUA8482 01720З1 3 29 1 00 1 20 1 08448 1

одержувач ЩУ кСОЛЦ МОЗУ)
Щержавна казначейська служба Украiни
Код 38523259 МФо 820172
IПН 3852з25l8l99 ЛЬ cB.200l 13564
Код доходiв *;250'1 0 1 00

Завiдувач
Охтирсь вiддiлу
ду МоЗУ)

Вiнiченко A,L

РЕКВIЗИТИ CTOPIH.

зАмовндц
,л 4ol//-' -цИ

Wffi,



Е

Завi

,Щодаток Nя 1

КАЛЬКУЛЯЦШ
визначення договiрноi цiни на проведення робiт

до договору Nч 194 /11 вiд << ,УU >> 06 202I р,

згiдно Наказу ЩУ <Сумський ОЛIJ МОЗ УкраIни>

J\гч 21-С вiд 18.10.2019 року, який с чинним на момент укладання Щоговору,

Сума 372 грн.,38 коп.

ШВ 20% 74 грн.,48 коп.
Всього 446 грн.,86 коп.

ЗАМоВНИК:

Ns
rl/п

Наказ !У
rcолцмоз
Украiни>

Ns 2l-C
вiд l8.10.

20l9 о

НайЙенування дослiджень l_{iHa за
одного
слухача
(грн.)

кiлькiсть
слухачiв

кiлькiсть
годин

Разом
(грн.)

1з4 Проведення ceMiHapy з

rrитань гiгiсни громадян,
професiйна чи iнша
дiяльнiсть яких пов'язана з

небезпечним и факторам и,

обслуговуванням
населен}ш, з метою
запобiгання виникненню
захворювань, поширенню
масових iнфекчiйних
захворювань, отруень, у
тому числi харчових
(лiкарем iз загальноТ
гiгiени)

60,40 2

{

2 24|,60

2, l36 Проведення ceMiHapy з

питань гiгiени громадян,
професiйна чи iнша
дiяльнiсть яких пов'язана з

небезпечним и факторам и,

обслуговуванням
населення, з метою
запобiгання виникненню
захворювань, поширенню
масових iнфекчiйних
захворювань, отруснь, у
тому числi харчових
(лiкапем - епiдем iологом)

65,з9 2 l 1з0,78

ВИКОНАВЕЦЬ:

ох

Н,М. Яцина
ульженко


