
Щоговiр Np 19
про закупlвлю цосJý/г

м. Охтирка /./ нtиst:;
Сторони:
Заrrловник - Охтирська загальноосвiтня школа I-III ступенiв Ns 1

MicbKoi ради Сумськоi областi, в особi директора Iнесси Шульженко , що дiе
Статугу, з однiеТ сторони, та

ВиконавецЬ Приватне пiдприемство кСIБ> в особi директора Максима
БондАрЕнкА , дiючого на пiдставi Стацту з другоi сторони, уклапи ц"й До.о"iр про
наступне:

1. Предмет договору.
1.1. Виконавець зобов'язуеться за завданням За:rцовника надати послуги
)rмoBax, визначених цим Щоговором.

2. Вiдомостi про посJryги.
2.1. Згiдно цього Щоговору Виконавець надае наступнi trослуги:
2.|.т. Гiдравлiчне випробування системи теплопостачанIU{ Охтирськоi

за адресою м.Охтирка, вул. Перемоги,2
2.1.2. дк 021-2015 50720000-8 Послуги з ремонту i технiчного обслуговування систем

центрzrльного опаJIеIIня

3. Щiна та умови оплати.
3.1. Щiна.Щоговору:

За виконадi послуги Зшловник сплачуе Виконавrцо BapTicTb послуг в розмiрi5з40,80 грн. (п'ять тисяч триста сорок гривень 80 копiйок). Трудозатрати 
"огiдравлiчному випробуванню системи теплопостачання об'екта складають 40 люЪiгод. Х

1З3,52 грн.
3.2. ВикоНulвецЬ готуе Акт викоНаних робiТ з наданням Акта гiдравлiчних випробувань i
передае для пiдписання Замовнику. Замовник перевiряе рёшrьнiсть вищевкtLзаних
докрлентiв i пiдписуе ik.
3.3. Замовник зобов'язаний перерахрати суму зазначену в aKTi виконаних робiт протягом
5-ти банкiвських днiв з моменту пiдписання тчжого акту.

4. 1. Обов'язки Виконавця:
4. Обов'язки cTopiH.

4.1.1. Своечасно та якiсно надати послуги зазначенi в п.2.1. цього Щоговору протягом 20
робочих днiв з дати пiдписаIIня договору.
4,I:2,_ Пр" iиникненНi обставин, що перешкоджають нЕ}лежному виконанню своiх
зобов'язань, згiдно з цим rЩоговором, TepMiHoBo повiдомити про це Заtrловника.
4.1.3. Скласти та передати За.ьловнику акти виконаних робiт.
4.2. обов'язки Замовник:
4.2.|. Прийняти вiд Виконавця послуги, що надаються згiдно з цим Щоговором.
!,2,2. Пiсля контролю за достовiрнiстю акта виконаних робiт Виконавцем, пiдпrлсати акт в
3-денний TepMiH з моменту одержання.
4.2.з. оплатити fIосл)ли, на у]r{овах та в порядку зzвначеному в п. З цього Щоговору.

5. Вiлповiдальнiсть cTopiH та вирiшення спорiв.
5,1, У випадку порушення cBoix зобов'язань за цим ,.ЩоговЪром Сторони несуть
вiдповiдаЛrьнiстЬ визначонУ цим .ЩогОвором та тIинним законодчtвством. Пору-a""",
зобов'язанЕя е його невиконання або неналежне виконання, тобто' 

"r*ТrБ"" 
-,

порушенням )rMoB, визначених змiстом зобов'язання. f

5,2, СторонИ не несутЬ вiдповiдальнiсть за порушення cBoix зобов'язань за цим
,щоговором, якщо воно сталося не з iх вини. Сторона вважаеться не винуватою, якщо вона
доведе, що вжила Boix залежних вiд нет заходiв для належного виконання зобов'язання.
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5.З. Жодна iз cTopiH не несе вiдповiдальнiсть за невиконанЕя чи неншIежне виконання
cBoix зобов'язшть rrо цьому ,Щоговору, якщо це Ёевиконання чи неналежне виконання
зумовлено дiею обставин непереборноi сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якоТ
скJIЕIJIись форс-мажорнi обставини зобов'язана не пiзнiше 2 календарних днiв з дати
настанЕя таких обставин повiдомити у rrисьмовiй формi iншу Сторону.
5.4. За одноразову необЦрунтовану вiдмову вiд виконання cBoik зобов'язань винна
Сторона сплачус iншiй CTopoHi штраф у розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБУ.
5.5. За недотримання cTpoKiB сплати зазЕачених в п. 3.3. Щоговору Замовник сплачуе
Виконавцю пеню в розмiрi ЗYо вiд суми прострочення (але не бiльше подвiйноi облiковоi
ставки НБУ, що дiяла на момеIIт tIрострочення), за кожен день прострочення.

б. Строк дiiЩоговору та iншi умови.
6.1. .Щоговiр набувае чинностi з моменту його пiдписання стороЕами та дiе до З1 грудня
2021 року, & в частинi невиконаннr{ сторонами зобов'язань по цьому .Щоговору - до
tIовного ik виконання.
6.2. Умови даного .Щоговору можуть бути змiненi за взаемною згодою CTopiH з
обов'язковим скJIаданIrIм пflсьмового документа.
6.3. ,Щоговiр може бути розiрваний за взаемною згодою cTopiH. Односторонне розiрвання
,Щоговору можливе лише у випадках, передбачених цим Щоговором та законодавством
Украiни.
6.4. Кожна iз cTopiн мае право розiрвати цей Щоговiв в односторонньому порядку,
попередньо письмово повiдомивши про це iншу сторону за 5 днiв.
б.5. Yci спори, що пов'язанi з цим ,Щоговором вирiшуються шJuIхом переговорiв мiж
Сторонами. Якщо спiр не може бути вирiшений шляхом переговорiв, BiH вирiшусться в
СУДоВоМУ rrорядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю тtжого спору,
визначеному вiдповiдним чинним законодавством УкраiЪи.
6.6. Щаний .Щоговiр укJIадено в двох оригiна_пьних примiрникzlх, по одЕому д.ltя кожноi iз
cTopiH.
6.7.У випадкulх, не передбачених даним ,Щоговором, стоtrюни керуються нормzlп,Iи чинного
законодавства.
6.8. Пiсля пiдписання цього договору yci попе9еднi переговори за
попереднi угоди, протоколи про HaMip з шитанf,, що так чи iнакше
Щоговору, втрачають юридичну силу.

Мiсцезнаходження та реквiзити CTopiH

ним, листування,
СТОСУIОТЬСЯ ЦЬОГО

Замовник:

Оrгирська ЗОШ I-III сryпенiв Ns 1

Охтирськоi MicbKoi ради
427 04, Украiна Сумська обл..
м. Охтирка, вул. Перемоги,2
р/рUАЗ 782 0l7 20З 4421 000500003 3 8 1 2
ДКСУ м. КиiЪ
Код еДРПОУ 22917|0З
тел. t-}0-Jt)

Виконавець:

Приватне пiдприемство <СIБ>

42704, YKpaiHa Сумська обл..
м. Охтирка, пров. Штагера,2
p/pUA803 3 755460000 02600З 4724 1 800 1

в ПАТ КБ <Приватбанк>
Код €ДРПОУ 31681850
тел. (05446) 3-1 6-41 ; 066-99-566-З8

: ohtppsib@ukr.net
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