
договIр N 5О Z
на виконання метрологiчних робiт та надання послуг

" 1l/ " 0* 202l р.м. Суми

дЕрждвнЕ пцпри€мство *сумський РВГtОНДЛЪНИй НАУКОВО-ВИРОЪНИЧИЙ ЦЕНТР

стднддрТиза.цl1 мЕтрологri тд сЕртиФIкацli'(дп "сумистАндАрТмЕтрологLя"), який надалi

називаеться 
О.Виконавець'', в особi заступника генерzrльного директора з метрологiТ, стандартизацii та HayKoBoi

дiяльностi Одноралова Володимира Миколайовича, дiючого на пiдставi довiреностi вiд 21.01.2021 р, Ns 4/88, з

одного боку, та trуПч 8ШU j -Л OПl , */
який надалi називаеться "Замовник", в особi

ul, п4!//па /- дlючого на

- Сторони),

наступне:

з другого боку (разом

керуючись Законом УкраiЪи #*porro.ito та метрологiчну дiяльнiсть", укJIчrли цей договiр про

* 1 прЕдмЕт договоруn 
,.r. ..Замовник" дор5дае, а "Виконавець" приймае на себе виконання робiт та наданшI пЬслуг

(код 71356100-9 за.ЩК 021:2015), наведених в таблицi:

документiв, затверддених в установлеНОМУ ПОРЯДКУ, 
___:_л___. I__^_iR^.,_^,,,._\ ртrачяgяIrrтLс!

1.з. Номенклй"; оО""., TepMiH, .rр"д'""п."ня ЗВТ_на повiрку (калiбрування) визначаються згlдно з

графiкоМ проведеннrt перiодичНоi повiркИ (калiбруваНня) ЗВТ' 
--_--- -лл:r' ^Пр"rirка: 

Щi графiки форптуrотьс" .iiдrrо-' "Порядком проведенIrя повiрки законодавчо реryльованих

засобiв вимiрювальноТ iехнiки, що перебувають в ексчуlтацiцта оформленнT ii результатiв", затвердженим

наказоМ МiнеконоМрозв,nгкУ УкраiнИ Z+.OZ.ZO'Bp. Ns 19З i зарсстровЪн"м в Мiнюстi Украiни 24.02.2016 року

за Ns 278128408 та маютЬ буги надаНi дrя узгоджеш15l до 0t грулня попереднього року,

1.4. .Щогryскасться проведення кориryваннJI узгоджених TepMiHiB повiрки (кшriбрування) по письмовiй

заявi "ЗамОвника", 
"Ki розгл"Даються "Ъиконавцем", протягом 10 робочих днiв,

,щогryскаеться повiрка (ка.пiбрування) нових Звi, що не вкJIюченi до графiку за письмовою заявою

"Замовника".
2 ВАРТIСТЪ РОБIТ I П ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ

2.1 BapTicTb робiт та посJIуг скпадае ацJ /a,r
, в тому числ,(ПДВ,

ffiffih'i,"}Жfi] ;;";;;.Ё;;; -i ;"у"::l*л:,:"'iiiiзн,аченНя BapTocTi таКИХ РОбi'n,

.о.uфдrп.*rого Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 28.'11.20I5р,,Nч Ббl., ,

2.2. Закiнчення робiт та посJцл оформляються актом здачi--фиймЙня Виiо"цфх робiт (fiаланих посlryг),

2.з оплата метрологiчних робiт та послуг для бюджеr"* ор.u"iзацiй здiйLfiЬ'Тry: ПiСЛЯ ПiДПИСаНrШ аКТУ

'" .':"
викоIlаниХ робiт влроДовж семИ банкiвськИх днiв' ''' Рого договоРуо 'ОВиконавець'',

2.4.1|pll..ri"i *ufrb"ri nn""роrrо.iчних робiт та посJryг, у pdMKax TepMiHy лii r
л (сDл..л_,,.rvаtt

'";;;;:"#."r.iЪ"ooчиxднiв''"""'ouoiнфopмyепpoце..Зaмoвникa''.2.5..овиконu".ц j,еу:чиrжо:ун,у"пУD;tr;)^"У"Яffi 
+WYBaBH'I'

TepMiH виконанняНайменYвання pooiT та
Йдача свiдоцтва про повiрку,
нанесення повiрочного тавра або

Згiдно з графiком
або домовленостi

Г.Повiрка засобiв вимiрювальноi
технiки (ЗВТ)

БЙЙа с"И"ц*ЙрЪ калiбрування або

пDотоколY каJIlорування

Видача свiдоцтва про атестацiю або

видача довiдки про непридатнiсть
З.Атестацiя (квалiфiкацiя)
випробра-rrьного та
технологiчного обладнаннrI

Складання ar(ry здачi-приймання робiт4.Iншi метрологiчнi роботи та

|,2, Метрологiчнi роботи та послуги виконуються (надарться) згiдно з вимогами нормативних

2.6. кзамовник)) с /е |}ЙvdЦИ/a



3 оБов,язки cToPIH

3.1. "Замовник" повинен забезпечити своечасне надання ЗВТ на повiрку (калiбрування) згiдно з

узгоджениМ графiком. fIри виконаннi iнших метрологiчних робiт,та наданнi послуг - надати необхiднi

докумеIIти, прилади i обладнання, iнформацiю по домовленостi cTopiH, а також забезпечити умови необхiднi

для проведення цих робiт (примiщення, допомiжний персонал, пiдйомнi механiзми ТОЩО).

3.2 При оплатi робiт за бюджетнi кошти "замовник" повинен заресструвати в органах держк{lзначейства
Украihи акт виконаних робiт впродовж семи банкiвських днiв пiсля виконаннrI робiт та пiдписання акry.

3.3. "Виконавець" повинен забезпечити надання посJryг по повiрчi (калiбруваннi) ЗВТ протягом не бiльше

15 робочих днiв при yMoBi Тх надання в повному обсязi, а по iнших видах робiт та посJryг - в термiни,

узгодженi сторонами.
Примir*ч, ,rр" порушеннi TepMiHiB наданЕя ЗВТ згiдно з узгодженим графiком, а також при наданнi ЗВТ

без графiкУ, TepMiH виконанtш робiт встановлюе "Виконавець", але не бiльше 20 робочих днiв.
3.4. При проведеннi повiрки (калiбрування) ЗВТ у "Замовника" на мiсцi експrryатацiТ дата i час викJIику

представника визначаеться вiдповiдно графiку. В разi виiЪлу представника "Виконавця'О до "Замовника" для

виконанIUI метрологiчних робiт та наданшI посJt)л, якi приведенi у таблицi, "Замовник" вiдшкодовуе
*Виконавцю" витрати на вiдрядження, транспортуванIut eTaUIoHiB, тощо.

, 4 ВIДПОВЦАЛЬШСТЬ CTOPIH

4.1. У випадкУ порушенrш уплов зобов'i.u"* сторони несугь вiдповiда.гlьнiсть згiдно ст.231 ГКУ.
4.2.в разi затримки з проведенням оплати або ухlтlення вiд реестрацiт акту виконаних робiт в органах

держкшначейства Украiъи або неповернення "виконавrцо" пiдписаного примiрника акту, "замовник" сплачуе

"Виконавцю" пеню в розмiрi подвiйноТ облiковоТ ставки НБУ вiд суми платежу за кожен день затримки.

5 Форс-мАжор

5.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове невиконан}ш обов'язкiв щодо договору, якщо

це невиконання е наслiдком непереборноТ сили (форс-мажорних обставин).
5.2. Сторони зобов'язанi повiдомити про обставини форс-мажору та надати пiдтверджуючi документи

вiдповiдно вимог дiючого законодавства Украiни.

б дш договору тА IHшI умови
6.1. ,щаний договiр набирае чинностi з моменту його пiдписання i дiе дЬ ? /'"{. 2021 року.
6.2.,Щоговiр скlrадено в двох примiрниках, кожний з яких мае однакову юридичну СИЛУ.

6.3, Bci змiни та доповненнlI, що мали мiсце пiд час дiТ договорУ, викJIадаються у ,Щодатковiй угодi.
6.4, Жодна iз cTopiH не може передавати своi права та обов'язки третiй особi без письмовогО погод2кення

iншоТ сторони.
6.5 При виконаннi cBoik зобов'язань за даним договором сторони керуються вимогами ЗакОнУ УКРаiЪИ

"Про запобiгання корупцiТ> та надають згоду на збiр та обробку персональнLж даних згiдно Закону Украiни
кПро захист персональних данию).

7 ЮРИДИЧНI АДРЕСИ ТА ПЛАТIЖНI РЕКВIЗИТИ:

"виконАвЕць"
дп "сумистАIцАртмЕтрологlя,
40007, м. Супли, вул. XapKiBcbKa, l01
тел. (0542) З3-50-59, факс 33-45-08

Р/р UA 57З22З1 30000026008000003б75
в АТ кУкрексiмбанк>, СДРПОУ 02568064
с-во про ника ПДR 25'7'7943'7

}l! 025680б18l97

"зАмовник"

ф;ь:зa,

р ОЩIОРАЛОВ


