
договIр лъ 246lо
на технiчне обслуговуваIIня 1дiu.*rо"r"*у/rr"р"rчр"дку/ремонт 

(замiну) запасних частин)

вогпегасникlв

м. Суми

IIривдтНЕ пIдlрИ€мствО <(ВогнЕЗДхист>>, в особi директора Березiна BiKTopa

с"r""о"iЙ;;;;; ;Й* i cru"yry, надал i (ВИКОНАВЕI Ib ), з однiсТ сLо!_1ни та
т ттт лт\гrтIIтD N

Ёiriш;ЁJ,^#'"Жiltsаtцfi iй",йй;;а_iri"ёiйшнrвNьlохтирськоiпспбi
MIcbкoi сум оБлАстI

ведене.

/ý а7 2021 року

1.IIрЕдмЕт договору
1.1.здмоВник доручае, а ВИКОндвЕББ" nu .Ёо" виконання посJryги технiчного обшryговування

/перезарядки та поточного ремонту сертифiкованш( вогн:.гасникiв "'1Т ::_*ОГаМ 
ЩСТУ 429'7,2004

<<Пожежнатехнiка'ТехнiчнеобслгУговУванняВоГнегасникiв,Загальнотехнiчнiвимогю>iПравилами
експJryатацiт *o.,r".u"""n iu з метою'заб.дr,"ч""о iх вiдповiднОСТi ЩСТУ 36]5(ДСТУ:]11_ТJ":"j:i:""*

умовам. код згiдно Й;;;;;пr,а""6Йurора щк 02l:2015 
'ОО|999Ч_lл- 

Послуги з ремонтУ 1ТеХНlЧНОГО

обоrryговУваннявимiрюВuUIьних,випробУвальнихiконТрольнихПрилаДlВ.
1.2 викоНдвЕIф приймае на технlr*rЁ об"пу.овуВан}ш /перезарядкУ та поточний ремонт вогнегасники

згiдно акта приймання - передачl матерiальнй цiнностей встановленого зразка, де вказуе стан

вогнегасникiв, переданих для технiчного обслуговування /перезарядýи та поточного ремонту. При

необхiдноСтi мае правО вимагатИ документи на пiдтвердження походження вогнегасникiв, У разi наявностi

дефектiв скJIадае Й де6"*,ацii з меiою угилiзачii в_огнегасникiв,

1.3 TepMiH виконання ПосJц/ги u""u.ruйся ВИКоНАвIlFМ виходячи з об'ему послуги та календарного

плану. У випадку дострокового виконання послуги викондВIIF,М сторони визначають порядок

ТХ:Тfrr#r"##Х}ННХХr"Ъ".#} з,ясовуеться не_минучiсть одержан}Iя негаТИВНОГО РеЗУЛЬТаry абО

недоцiльнiсть подаJIьшого ii виконання, виrсондвЕЩЪ мае право призупинити Ti та повiдомити про це

здмовнИКД у триденний TepMiH пiсля зупинки. У цьому ""nuony 
.iopor,' зобов'язанi у 

-3-деннийTepMiH розглян}ти питаншI про доцiльнiiть продовження no,ny," ,ua у *"члкv Hel!xi11o,:_J.ilй* ,

кJIопотаншrм до "Йr""iо"Й 
органiзачiй про зупинення послуги, Bci витрати по технlчному

обсrryговуванню /перезарядцi вогнегасникiв оплачуютьсу безпосередньо здмовником у

встановленому порядку згiдно наданого рахунку,

2.ЗАглJIънАВАРТIсТъДогоВоРУТАПоРяДокРоЗРдхУнкIВ
2. l. Сума ,Щоговору визначаеться в гривнях та фiксуеться в актах виконаних робiт/послуг,

2.3. оплата за цим,щоговором здiйснюеться в нацiональнiй валютi шляхом перерахування у безготiвковiй

формi здмовникdм, .Ьпurеноi в п,п,2.2.суми грошових коштiв на поточний рахунок викондвця,

вказаний у цьому ,щоговорi, протяlоу 10 (деъяти)-банкiвських Днiв Згiдно акry фактично Виконаних

робiт/послуг, який .ilЙu.r"Ь" Ёикондвфм ru пiдписуеться здмовником,

3.ПоРяДокЗДАЧIIПРийМАнняпослУгиТлРоЗРдхУнкУ
3.1. Про закiнчення виконанtш ,,o.ny." БлкойвВЧЬ.r_lвинен повiдомити ЗдМовникд, пiсля чого

сторони акладають двостороннiй акт приймання та здачi У Двох або трьох примiрниках, по одному Для

кожноi iз cTopiH та для додатку до рахунку у випадках, передбачених вказiвками банку. Пiсля пiдписання

акry здачi прrИ*u,ri" ffi; nu npor".i 16-iи банкiвських днiв замовник перераховуе кошти на рахунок

виконавця. _ |___2^л_ 
?

3.2. якщо при прийманнi результатiв послуги буле виявленаfiевtryчi:,:::,,_,,::пi","м та iцшим вимогам

внаслiдок незадовiльlлого заправлен}u, сторонами скJIадасться двостороннiй акт з перелiком необхiдних

доопрацювань. претензii щодо проведеншI доопрацювань повиннi Ъути пред,явленi здмовником

протягом _3_ днiв.
з.з. Якщо np" прrйrчrнi вогнегасникiв буле виJIвлена необхiднiсть доопрацювання або конструктивних

змiн окрем"* "y.ni" 
на вимоry здйоЁfrИКД, цi послуги здiйснююi"с" зu додатковою угодою iз

a*"u"a"r"M TepMiHy виконання посJryги та iх BapTocTt,

2.2. Загальна сума,Щоговору становить:



7-

3.4. ЯкщО пiд чаС виконання посJryги здмовнИк або викондВЕЦЬ визнають за необхiдн" ,uпой '

заIIасниХ частин, то така замiна догryска€ться за письмовою угодою мiж сторонами у межах даноi послryги,

Та СПЛаЧУСТЬСЯ ОКРеМО 
4, вцповцАльнIстъ сторш r |_ _,__:л.._ _. _i__ппiп,,.

4.1. За пор},шення взятих за договором зобов'язань сторони несугь вiдповiдальнiсть у вiдповИностi з

;ЁЁrrJ:ХЁЁri?Ё*'^Н*iсть за несвосчасне виконання умов договору в РОЗМiРi ДВОХ ОбЛiКОВИХ

ставокНБУвiдсумизаборгованОСТl, . __лл_,: лл плп\IlтIАннq гпоlтIових зобов,язань у зв,язку з

4.3. замов""п .uin""""ri"" uiд вiдповiдальностi за }лору_""* 
грошових

несвоечасним вiдкритгям бюддетних асигнувань не з його виIlи чи не з вини головного розпорядника

коштiв, а також несвоечасним проведенням органами .ЩержавноТ казначейськоi служби УкраiЪи

вiдповiдних платежiв, 
5. шшI умови

5.1" викоНдвЕIф мае статус платника й;"у на прибуток у вiдповiдностi iз ст. 136,1 Податкового

коДексУ УкраТни, .рниках, якi мають однакову юридичну сиJIу, по оДноМУ Для кожноТ

5.2. Цей Щоговiр скпадено у двох прим1

з cTopiH. rАп\/п.гт,с.я чинним цивiльним законоДаВстВоМ.
5.3. У випадках, не передбачених цим ,Щоговором, сторони керуються чинним ц

' 5.4. пiслЯ пiдписаннЯ цьогО Доrоuору!,i-попередНi ",р"офlа 
за ним, листування, попередш угоди та

протоколи про намiри з питань, що таl чи iнакше стосуються цuоrо,щоговору, втрачають юридичну силу,.

5.5.Bci 
"".rpuunan#.u,.r..rоr'цьогО 

.ЩоговорУ маютЬ юридичнУ силу лише при взаемному ix посвlдченн1

представниками cTopiH у кожному окремому випадку,
6. розв,язАння спорIв

6.t. yci спори мiж сторонами, з яких Ее було досягн}то зГОДИ, РОЗВ]ЯЗУеТЬСЯ ВiДПОВiДНО ДО ЧИННОГО

aunorroou""rBa УкраiЪи в Господарському судi, 
_ _ ттл_л_пппri плаIrяtr

6.2. CTopoHr u".rru"u.*, що u"i йrо"i;;;i;"нзii за,щаним ,ЩоговОРОМ ПОВИННi бУГИ РОЗГЛЯНУТl ПРОТЯГОМ

десяти днiв з моменту отриманшI претензiТ,

7. IIро зýс4ст IIЕрсоIIАJIьних дАних _

7.1. Пiдписанням цього договору сторони дають згоду про використання та обробку персонапьних даних,

володiльце" "n 
r]or" 

"uп"оri"я 
таlабо е iхнiми персональними даними, виключЕо з метою виконаншI

УМоВДогоВорУi,."-"u'о'Уоб'емi,якийнеобхiднийДляВиконанняУМоВДогоВорУ.

8. TEPMIH дfi договору
8.1 Щаний ,Щоговiр набирае чинностi; ;";ъй;й"r-:::* йрго сторонами i дiе до 31,|2,2021' р,, але у

бУль.якомУразiлопоВIlогоВиконанняСторонамисвоiхзобов,язанЬпо,ЩоговорУ
8.2. Щаний договiР може бlти розiрваний достроково за згодою cTopiH, або на вимоry однlсl з сторlн

договору, пiсля urnorurro Сторонами Bcix cBoix зобов'язань за,Щоговором,

БАНКIВСЪКI РЕКВIЗИТИ ТА
виконавець

IIРИВЛТЕЕ IIЦПРИ€МСТВО
<ВогЕЕЗАхисТ)

код за СДРПОУ З18491'1 9,

тел.: (0542) 60З885,

tПН З' t В+ЯТ7 l 8 190, Ns свiд, 200090046,

оБ uд+ r з в08050000000002600з 1 5 7 52, у банку Ат
rъЪйББдизЕн БАнк АвАJъ", м, киiъ, мФо
з 80805,
40035, Сумс вул. Заливна, буд.5,

ибуток на загальних

В. С. Березiн

ДОКУМF.НТIВ

охтирсъкА зАгАльно о с вIтчд ш_ ý9ilj
i-ill сiупшнIв Jl}1 охтирсъкоI MIcbKoI

рАди cyМcbкoi овлдстr

код за СДШОУ 2tt|'7924,
тел.: (0542) 250 250, 

вуJIиIдя4001i, Сумська обл., MicTo Суми,

JIЕВАНЕВСЪКОГО, булинок 8
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