
договIр л! 25ll11
про надання послуг

м. Охтирка ,,Jc , rU ,2021 р.

Щержавна установа кСумський обласний центр контролю та профiлактики хвороб
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни>, в особi в.о. завiдувача Охтирського районного
вiддiлу Фiлатовоi Тетяни Iванiвни, яка дiс на пiдставi floBipeHocTi }lЪ о4-зlбз вiд bg.oz.zoz t
року (далi виконАВВЦЪ) та Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЬ 1

охтирськоi Micbkoi Ради Сумськоi областi в особi директора Шульженко Iнесси
Анатолiiвни, яка дiе на пiдставi Статуту, (далi здмовнИК>, якi разом iменуються у TeKcTi
цього Щоговору <Сторони>> (окремо - <Сторона>), керукlчись вза€мною згодою та чинним
законодавством Украiни, укла,ти цей flоговiр про наступне:

Ф

I. прЕдмЕт договору.
1.1. ЗАМОВНИК доручас, а ВИКОНАВЕЦЬ
(надати послуги) лабораторнi дослiдження

бере на себе зобов'язання провести роботи
(випробування) : виконати дослiдження

оналч закл шкових
на гельмrнти 49 чоловiк) ,

замовника.
(код 85 |40000 - 2 ( послуги у сферi tlхорони rдоров'я. рtзнi)

|,2. ПослугИ вважаються виконаними пiсля пiдписання акту здачi-приймання наданих
послуг по проведеним дослiдженням Замовником або уповноваженою ним особою.
(коД 85l40000-2. <Послуги У сферi охорони здоров'я, рiзнi> згiдно з flержавним
класифiкатором продукuii та послуг ДК 021-20l5 Ns15).
1.3. На момент укладення цього !оговору Сторони керуютьdя тарифами (прейскурантами),
!ержавна установа кСумськиЙ обласниЙ центр контролю та профiлактики хвороб
MiHicTepcTBa охоронИ здоров'Я УкраТни>, як Виконавець нада€ Замовнику платнi послуги у
вiдповiдностi до наказу ЛЪ 2-с вiд 01,07.202l ро*у пПро затвердження перелiку платних
послуг та тарифiв (прейскурантiв) на платнi послуги, що надаються !ержавною установою
<Сумський обласний центР контролЮ та профiлактики хвороб MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Украiни> та його вiдокремленими структурними пiлроздiлами зi змiнами та
доповненнями, який е чинним на момент укладення flоговору.

II. порядок,tsи конАння договору.
2.1. зАмОвниК нада€ виконавцю Заяву на проведення робiт (надання послуг).
2.2.Пiсля отримання Заяви виконАВЕЦЪ складас та надас зАмовнИКУ'рахунок BapTocTi
проведення робiт (надання послуг) зазначених в Заявi.
2.3. Факт нЕlлежного виконання робiт (надання послуг) та вiдсутнiсть претензiй фiксу€ться
складаннЯм та пiдпИсом стороНами АктУ здачi-приЙN,Iання робiт.

IlI. BAPTICTЬ роБIт (послуг) тА порядок розрАхункIв.
З.l. Розрахунки здiйснюються шляхом перерахуванFIя BapTocTi вiдшкодування витрат на
рахунок Центру контролю та профiлактики хвороб ПРОТЯГОi\4 10 ка_пендарних днiв з дня
отримання рахунку та акту здачi - приймання робiт. У випалку затримки вiдшкодування
витрат Центру контролю та профiлактики хвороб, яка фiнансу€ться з державнОго бюджету
(вiдсутнiсть коштiв на рахунку) Замовник зобов'язусться вiдшкодувати суiиу u"rpui
протягом 14 днiв з дня надходження коштiв на рахунок.
з.2. Розрахунок здiйснюсться в безготiвковiй формi в нацiонлальнiй грошовiй одиницi
УкраТни,
3.3. Форма оплати BapTocTi робiт (послчг) - безготiвкова.



3.4. ,Щнем здiЙснення плdтежу вважасться день, в якiй сума, що пiдлягас оплатl, зарахована

Виконавцю на розрахунковий рахунок,
З.5. ПодаТкова накладна вида€ться пiсля надходження коштiв на рахунок Виконавця,

3.6. Загало"ч,ap,.icro за договороМ становить 9348 грн, 61 коп,( дев'ять тисяч

триста сорок BiciM) грн., 61 коп.,_ в тому числi пдв 1558 грн,, 10 коп, (додаток l)

з.7. Що npou.o.tno оплати Виконавець мас право в односторонньому порядку

змiнити BapTicTb послуги за договором у разi змiни тарифi1 
1l:::,-,oaHTiB) 

на момент

виконання послуги, повiдомивal{ nraorouo'npo це Замовника не пiзнiше нiж через два тижнi

пiслянабрання"'''ос'iвiДповiДнихНорМатиВно-ПраВоВихак'гiв'

Iv. прАвА тА оБов,язки CTOPIH,
4.1. викОндвЕцЬ зобов'язусться свосчасно та якiсно проводити дослiдження, викончвати

роботи у вiлповiлностi з iнструкчiями. методичними рекоменлацiями та iншою нормативно-

технiчноЮ документацiсю, затвердженою наказur" йiпi,терства охорони здоров'я Украiни,

при yMoBi о";;;;";;; здмоЬником на,цежних умов транспортування та TepMiHiB

l щостпвки MaTepia,,ty для дослlдження,
4.2, принеобхiдностi провед."rf uiooopy проб та вимiрювань на територii здмовникд,

BiH зобов,язаний забезпечити транспортування працiвникiв та обладнання викондвщя з

доступом до об'екту дослiджень,
4.з. викОндtsЕцЬ мас право на безпечнi умови праui cBoix праuiвникiв в ходi перебування

на територii:зАмовНикА' зАмовниriд необхiдноТ iнформацiТ ,га

4.4. ВИКОНАВЕЦЬ мас право на отримання вlд

документацii шодо об'скту дослiдження (вимiрювання),

4.5. здмОвниК мас право вiдмовитись вiд проведення робi,т по Логовору, В разi оплати

здмовнИкой uupro.ri робiт пiд час проведення ВИКоНдвцЕМ робiт по !,оговору сума

сплати ЗАМОВНИКУ не повертаеться,

ч. вIдповlдАльнlсть CTOPIH, .. зобов,язань по цьому
5.1. За невиконання або ненаJIежне виконання сторонамиЕсвоlх

договору вони несуть вiдповiда,тьнi_сть_згiдно дiючоl-" ,_i-::,"лlа,вства Украiни,

5.2. В разi несплати ЗАМОВНИКОМ на протязi дво} *i,]1,-:л:]:"" :,|1I1T:"_:::,"n,
BapTocTi проведенИх дослiдЖень, ВИКОндвЕцЬ мае п!авО розiрватИ цей договtр, письмово

попередивши про це ЗАМОВНИКА за 10 дНiВ, 
__лЕ:,_/..л_л,,тта _л.пrrг\ oKi пепепб

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

цим договором, та неповне виконання свОiХ ЗОбОВ'ЯЗаНЬ ДО ВИННОТ СТОРОНИ 
::'.lлО_:"О..:1:'"'"

штрафнi санкцii у виглядi пенi у розмiрi 0,1%о вiд загальнот суму договору за кожнии день

ЗаТриМкиВиконаЦнязобов,яЗано,'-.небiльшеподвiЙноIоблiковоТсТаВкИНацiонального
банку У.кратни, вiд загат,ьпот суми договору, яка сплачена на момент виникнення порушень,

чI.СТРокЧиНноСТI,УМоВиЗМIнИТlПРИПинЕнняцоГоВ9|о...л
6.1. IJей Щоговiр набирас чинностi i nnо*еrrу пiдписання договору Сторонами iдiс до з1

груднЯ 202l рокУ включнО (вiдповiдНо до cT.63l l{ивiльного кодексу УкраТни). а-гrе в буль-

якоМУразiлоПоВноГоВИконанняВЗяТИхСторонаминасебеЗобов'язань.
6.2. Змiни i доповнення або розiрваrrня цього flоговору l,tоIl),скаються за взасмною згоДоЮ

CTopiH та оформлюються ,-,"ao*ouo. Змiни та доIlовtIенtlя" lло проllонус,гься внести,

розглядаються протягом одного-ri."u" з лати 
11 1одання 

до розгJIяду iншою Стороною,

6.з, Взасмовiдносини cToplц, не врегульованi цим ,Щоговором, регулюються чинним

законодавством Украiни, 
!

ЧII. ШШI УМОВИ ДОГОВОРУ,
7.1. виконАвЕцъ не несе uЙпоuiд-ьностi за якiсть зразкiв пRоryкuiТ, *:*:1iu"n"
замовником на дослiдхtення, та за вiдповiднiсть Тх нормативно-технiчнiй документацll,

il



7.2. ЗДМОВНИК погод}куеться з методиками (методами) провелення дослiджень, якi обранi
виконавцем самостiйно.
7.3, ЗДМОВНИК несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть у випадку, якщо Його дiями або з

його вини в ходi виконання договiрних обов'язкiв ВИКОНАВЦЕМ пiд час знаходження На

територiТ чи в транспортi ЗАМОВНИКА було завдано шкоду здоров'ю праuiвниКаМ

ВИКОНАВЩЯ або матерiальноТ шкоди ВИКОНАВЦЮ.
],4. Уся iнформачiя, що стаJIа вiдома однiй cTopoHi про iншу в процесi виконання цЬоГо

ffоговору е iнформацiею з обмеженим доступом (конфiденцiйною), якщо iнше не

передбачено чинним законодавством Украiни. Сторони домовились без згоди одна одноТ не

розповсюдя(увати TpeTiM особам iнформачiю, яка CTa,'Ia iм вiдома у зв'язку iз виконанням

цього Щоговору, якшо iнше не передбачено чинним законодавством УкраТни.

7.5. Сторони дають згоду на обробку персональних даних, одна одноТ, якi наявнi в ltboMy

щоговорi або отриманi ними в результатi його виконання. виключно в межах та на пiдставi
законодавСтва УкраТНи, яке реаJIiзуС державнУ по;liтикУ у сферi захисту персональних даних i

с чинним на момент виникнення ftiж сторонами вiдповiдних правовiдносин.
7.6.у виподку змiни найменування, юридичноi адреси. реквiзитiв одна Сторона повинна

письмово повiдомити iншу Сторону протягом п'яти банкiвських днiв.

VIII. АНТИКОРУПЦIЙШ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
8.1. При виконаннi своiх обов'язкiв за даним flоговором Сторони, Тх пов'язанi/афiлiйованi,
близькi особи, працiвниКи, посереДники, не пропонують i не дозволяють виплату будь-яких
коштiв (iнших цiнностей i благ), безпосередньо або опосередковано, буль-яким особам для
здiйснення впливу на дii або рiшення таких осiб з метою отримання будь-якоТ неправомiрноТ

вигоди або досягнення iнших неправомiрних цiлей.
8.2. При виконаннi своiх зобов'язань за цим договором Сторони, Тх пов'язанi/афiлiйованi,
близькi особи, працiвники, посередники не здiйснюють дiТ, що квалiфiкуються
застосовуваним для цiлей цього flоговору законодавс{гвом як давання/одержання
неправомiрноТ виголи, комерttiйний пiлкуп, а також дii, шlо порушують вимоги застосоваНого

законодавства i мiжнародних активiв протилii легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, оТриМаних
злочинним шляхом,

IХ,ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ.
9.1. Змiни до цього договору можуть бути BHeceHi шляхом погодження Сторонами письмовоТ

додатковоТ угоди, яка стас невiд'смною частиною цього договору,
9,2.Yci спори, що виникають з цього.Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiшуються шЛяхом
переговорiв мiж 'Сторонами iз укладенням письмових докlплентiв (листiв, протоколiв

розбiжностей, aKTiB звiрок, тощо). Якщо спiр неможливо вирiшити шляхом переговорiв, BiH

вирiшусться у судовому порядку вiдповiдно до чинного в YKpaTHi законодавства.
9.3. Виконавець с неприбутковою державною установою.
9.4. Виконавець с платником податку на додану BapTicTb.

9.5. Щолатковi угоди та додатки до цього Щоговору с його невiд'смною частиною i мають

рlвну з ним юридичну силу.
9.6. Виконавець передбачас можливiсть змiни
документiв за цим Щоговором шляхом надання
оформленням довiреностi.

особи, уповноваженоi на пiдписання
повноважень керiвником Виконавця iз



9.7. Цей Щоговiр укладено украiнською мовою У двох оригiнальних примiрниках, по одному

для кожноi iз cTopiH, та мають однакову юридичну силу.

Х. ЮРИДИЧНI ДДРЕСИ ТД БДНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH.

ВИКОНАВЕЦЬ:
Охтирський районний вiддiл

flY кСумський ОLlКПХ МОЗ))
40022 м. Суми,вул. Привокз альна,27
p/pUA84820 1 7203 1 329 1 00 l 20 1 08448 l
одержувач ЩУ кСумський ОI_\КПХ МОЗ)
Щержавна казначейська служба Украiни
Код 38523259 МФо 8201,72
IПН 3852з25l8199 Ns св.200113564
Код доходiв *;250l0l00

ного вlддlлу

ЦКПХ МОЗ )
Фiлатова T.I.

ЗАМоВНИК;
'ё r,/
,}-

)зirzl
/p,ra

ульженко



кАлъкулr{цш
визначення договiрноТ цiни на проведеfiня робiт

до договору Nэ 25t 7l t вiд ,, J0 ,, Щ 2О2lр,

згiдно Наказу flY < Сумський ОI{кпх моз > JtlЪ 2-с вiд 01 ,01,2021роК},

який с чинним на момент укладання [оговору,

Додаток Ns l

ьженко

ного вiддiлу
й ОЦКПХ МОЗ )

I. Фiлатова

Н. М. Яцина

Ns

п/п

Найменування дослlджень I]iHa за
одне

дослiдже
ння

(грн.)

кiлькiсть
дослiджень

Разом
(грн.)

l Проф iлактичне дослlдження
на носiйство збудникiв
кишкових iнфекцiй

87,0l 49 4263,49

a
Дослiдження бiологiчного

матерiалу на найпростiшi та

цисти i ооцисти

49,00 49 2401 ,00

3. Дослiдження перiана"льного

зскрiбка

22,98 49 1126.02

Сума 7790 грн.,5l коп.

пдв 20% l558 грн., 10 коп.

Всього 9348 грн.,61 коп.
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