
ДОГОВIР Жп 4*
ПРО ЗАКУПIВЛЮ ПОСЛУГ

/н 2021 року
Охтирська загальцоосвiтня школа I-III сryпенiв Nb 1 Охтирськоi MicbKoi ради' CYMcbKoi ОбЛаСТi В ОСОбi О"Р'ЙРu Шульженко ЙЪ""" Анатолiiвrr" , що дiе на пiдставi статут,л,(далi - Замовник)l.з.однiсi'сторони, та Комунальне пiдприсмство шкiльного харчування<<Мрiя> Охтирськоi MicbKo[ ради в особi orp.nropu Ярошенко Теrйи МиколаiЪЕи, що дiе н'

iii:Ъ"#]ffiIrfl]Лi - ВИКЙu""ц,) з iншоi.rо|Ьr", разом - сторони, уклали цей договiр про

1 1 I. прЕдмЕт договоруl,r, биконавець зобов'язуеться у 2021 роцi Замовниковi надати ,,ослуги з органiзацii шкiльногохарчування вихованцiв, пришкiлно.о,uбору з денним перебуванням пiд час лiтньоi вiдпочинковоiкзмпанii 2021 року, а ЗамЬвник - прийня-iо.rоur"ти цi послуги.l'2' НаЙМеНУВаННЯ ПОСЛУГ: ЩК 021:2015:55320000-9 ,,по"rrуЙ, ор.uнiзацiт харчування>> (послугиз органiзацii шкiльного харчування вихованцiв пришкiлного табору з денним перебуваннgмПЦ час лiтньоi вiдпочинкоrойu*.' анii202lроку) .1.3. обсяги послуг можуть бути зменшенi Ъбо-збiльшrенi ЗаJIежно*вiд реального фiнансуваннявидаттiiв шляхом укладання додатковоi угоди, ,,опередивши про це Виконавця протягом трьохробочих днiв"

П. ЯКIСТЪ ПОСЛУГ

ir#rtr;Ж;;ХlЪ:"^-и Замовнику послуги, якiсть яких вiдповiдас санiтарним нормам та
2,2, У разi поставки неякiсних послуг, Постачальник повинен здiйснити за:tлiну ,,ослуг належноrякостi протягом двох робочих днiв з цати отримання вiдповiдноТ претgнзii вiд Замовника.2. 3. Якiсть надання послуг гIовиIIна 

"iд.rоuiдir" ;;;;;""", стандартам
rrl. сумА визнАчЕнА у договорIз,1, Сума, визначена у !оговорi з урахуван"r, т,- ;;Ё;аткiв, зборiв (обов'язкових

ЦiЩ:?ЛНЖfrЗ:JffilПОu",", 
zgizs,oo,p*,, t двадцятi о"uъrl *сяч двiстi двадцятъ п,,,,ть

З,2, Сума цього Щоговору моя(е бути змiнена тiльки за взаемною згодою CTopiH.3,з, Щiна на послуги встановлюються в нацiональнiй валютi Украiъи з урахуваIIням податкiв iзборiв, що сплач}тоться або мають бути сплао."i u"rрlт на транспортування, страхування,наВанТu'кення, роЗВанТаження, с,,лаТУ 
'"rоr" 'uрffi, ycix iнпrих 

"rrоur."uо'tУВання' 
сТра

Iv. порядок злЙснЕннrI оплАти4,1 РозрахуЕки за послуги, що е пр9дметом даного !оговору, проводяться пIляхом: грошового

;ЦЩ;Ж;"Т:Ж;:Ч#:НL;*"Н--Ъ;;;,,ка протягом двадцяти банкiвоьких днiд з
4.2ЩopaХyIrкaДoДaютЬся;нaклaднi,якiспiдcтaBoюДляпpoBeДeнняpoзpaхyнкiв.

ТфlЖrЖffiХХ"Jжът:;*,"l j#"*:*:H_y*H*#:"ffi 
:n"y.,opi".

ч. нАдАннrI послуг
5.1. Строк надання послуг: - червень 2021 року. ^ 

.
|"? Р:д*ня послуГ здiЙснюсri." rрu,r.rrортом Виконавця. f

i"i#Н:;}НХЪЖ?СЛУГ: 
ОХТИРiоu,u.*ъноосвiтня школа I-III ступенiв м1 охтирськоi мiсъкоi

(м, Охтирка, вул, Перемоги,2).



VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6. 1. Замовник зобов'язаний:
6.1,1.Своечасно тав повному обсязi сплачувати занаданi послуги.

6.|.2. Приймати наданi послуги згiдно з накладними,

6.1.3. Iншi обов'язки:
а) надавати безкоштовно Виконавцю примiщення навчаJIьного закладу дпя надання послуг з

органiзацii шкiльного харчування дiтей;
2. Замовник мае право:
6.2,1. щостроково розiрвати цей Щоговiр у разi невиконання зобов'яЗаНЬ ВИКОНаВЦе'{,

повiдомивши ilро це його протягом п'яти днiв,
6,2.2. Контролювати Ъадання послуг у строки, BcTaHoBJIeHi цим,Щоговором.

6.2.з. Повернути рахунок Виконавцю без здiйснення оплати в разi ненаJIежнОго оформленнЯ

документiu, .*"Йr"* у пунктi 4.2. роздiлу IV цього Щоговору (вiдсутнiстЬ ПеЧаТКИ, ПiДПИСiВ

тощо).
6.3. Виконавець зобов'язаний: ý,

6.3.1. Забезпечити надання послуг у
6,З.2. Забезпечити надання послуг,

,Щоговору.
6,3.З, Розробити меню обiдiв i

строки, встановленi цим,Щоговором.
якiiть яких вiдповiдае умовам, установленим роздiлом II цього

погодити директором закладу загальноi середньоi освiти та

.Щержцродспоживслужбою. 4

6.4. Виконавець мас право:
6,4.|. СвоечаснО та в повнОму обсязi отримувати плату за надан1 послуги,

6,4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника.

6.4.з.у разi ".u"поrru"ня 
зобов'язань Замовником Виконавець мае IIравО дострокоВого розiрватИ

цей Договiр, повiдомивши про це Заrловника протягом п'яти днiв.

YII. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СДОРIН
7,1. У разi невиконання або неналежного виконання cBoii зобов'язань за Щоговором Сторони

несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законами.

1,2. У разi невиконання або неналежного виконаннk cBoik зобов'язань при наданнi послуг за

бюджеiнi кошти Виконавець сплачус Замовнику штрафнi санкцiТ (неустойка, пеня) у розмiрi 0,57о

вiд BapTocTi наданих послуг за кожен день прострочення, l

7.З.Види порушень та санкцii за них, ycTaнoBneнi ,Щоговором:

- за надання неякiсних послуг iда_llьнi стягуеться штраф в розмiрi 20 вiдсоткiв BapTocTi неякiсних

послVг:
- ,u пору*ення cTpoKiB виконання послуг Тдаjrень Виконавець сплачус пеню в розмiрi облiковоI

ставки НБУ.

ЧПI. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконzlння або неналежне виконанЕя

зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, яi не iснували пiд

час укладання ,Щоговору та виникли поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне JIихо, епiдеьi,я,

епiзоотiя, вiйна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим .Щоговором унаслiдок дii обставi,rн

непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом 11'яти днiв з моменту ix виникнення

повiдомити про це iнпrу Сторону В Письi\,Iовiй фор,r,ri,

8.З. ,.ЩокаЗом виникНення обсТавин непереОорноi сили та строку iх дii е вiдповiднi документи, якi

видаються компетентним органом. . '

8.4. У разi коли строк дiт обставин непереборноi сили продовжусться бiльше нiж десяти днlв, ко}кна

iз CTopiH в установленому порядку мас право розiрвати цей .Щоговiр. У разi попередньоТ оплати



Учасник повертае Замовнику кошти IIротягом трьох днiв з дня.розiрвання цього Щоговору,

IX. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

9.1. У випадку виIIикнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати ix шJurхом

взаемних переговорiв та консультацiй,
згоди сrrори (розбiжностi) вирiшуються у судовому порядку

g.2. У разi недосягненflя Сторонами

вiдповiдно до чинного законодавства

10.1,
10.2.
cиJry.

Украiни.

10.3. Щодатковi угоди до цього договору
силу в разi, якщо вони вцкJIаденi у
Ър.д.ru"rиками CTopiH. o...

х. строк дi договору
Щей Щоговiр набирае чинностi з моменту пiдписання i.дiе до 31 ,|2,202]Iр,

I-{ей ,ЩогоВiр укладiеться i пiдп""у.r"." у 2,х примiрниках, що мають однакову юридичну

е його невiд'емною частиною i мають однакову юридичну

письмовiй формi та пiдписанi уповноваженими на те

XI. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННrI ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Учасник:

Комунальне пiдприсмство шкiльного
харчування <Мрiя> Охтирськоi MicbKoi

Ради
42700,Сумська обл., м. Охтирка,
вул. Батюка, 5 q

Код СДРПОУ 14007922

р l р U А7 2З2947S 0000000026000259261
в ПАТ кАБ> Укргазбанк>
мФо з20418
Iпн 140079218t11 ,,-.^

Св-во ]ф 1002975

Т. М. Ярошенко

Замовник:

загальноосвiтня школа I-ПI
iB Ns 1 Охтирськоi MicbKoi ради

Z1OO,M. Охтирка, вуп. Перемоги,2

чний рахунок:
л3,7 820]17 203442 1 00050000з з 8 1 2

ачейська служба УкраiЪи,м.Киiв
Код еДРПОУ:229'77|0З
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