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товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кводоторгприлад)), в особi

викоЕуючо.о обоuЙ" о"йора Шейка олексiя Семеновича, що дiе на пiдставi Статуту,

далi по тексту - <<Виконавець)), . ооrrй сторони, та Охтирська загаJIьно_осв]l1я т:,:: :*
стУпенiвNчlохтирськоТмiськоiрадавособiДирекТора.Ч'""1_"jY]l:.""'ЩоДlена
пiдставi Статуry, да-пi по тексту - кзамовник), з другоi Сторони да;li по тексту разом

iменуються - KCTopoED), уклал" ц.t 
-Дог.овiр, 

далi "о "*""у 
iменуеться - кЩоговiр) про

таке:

1. Предмет договору

ЗаrrловникДорrпе,аВиконавецьберенас9б_еl9боВ'язанЕяВиконаТинастУпнi
послуги, далi по r"*."у - <Послуг"u , ДК OZt:ZOtS:t1900000_7 лабораторнi послуги

-лабораторнехiмiчне(рН,залiзозагаJIЬне'жорсткiстt',ЗагаJlьна'нiтрити,нiтрати),
органолептичне 1.urr*, забарвrrенiсть, KaJIaMyTHicTb, i*u* ,u присмак) та мiкробiологiчне

дослiдження 1-еi проби питноi ":a;на 
вiдповiднiсть ДСан пiн2,2,4-171-10 кГiгiенiчнi

вимоги до води гrитноi, призначеноi для споживання людиною));

- надання протоколiв дослiджеЕня вiдiбраних проб,

2. Щiна та порядок оплати послуг

2.| BapTicTb послуг визначаеться згiдно *-"*у*iii i складае 165 грн, 00,коп,,

в т, ч. ПДВ 20% 27 rрн,50 коп, за 1пробу,

2.2 O"nu"u Послуг здiйснЬетi." у безготi,Вковiй формi шJIяхом перерахування

грошових коштiв на поточний рахунок Виконавця згiдно наданого Еим рахунку та акту

виконаних робiт.
2.3 Умови оппати: 100% оплата виконаних робiт протягом 10 (десяти)

банкiвських днiв пiсля пiдписання Акry приймання-передачi поРiт, 
__ __:_v_

2.4 Розрахунок за цим ооБЬроN{ здiйснюеться в нацiональнiй вшtютi Украiни -
гривнi.

3. Обов'язки cTopiH

3.1Протягом3-хробочихднiв,пiсляВиконанЕяп::"]:1ВиконавецьсклаДае
та направляе на адресу Виконавця акт виконшrих робiт в двох примiрниках (уо одному

для кожноi Сторони) та протокол дослiдження вiдiбраних проб питноi води;

з.2 дкт виконаних робii пiдписусться заrrловником протягом з_х днiв з дати

його отримання, пiсля 
"о.о 

од"" його примiрник повертаеться на Ддресу Виконавця, що

зазЕаченав п,6 Щоговору' 
ня акту виконаних робiт, датою його3.3 В разi, вiдмови Замовника вlд пlдписан

пiдписшrн я - е джаотримання иого Замовником Еа адресу, що зазначена в п, б ЩоГовору,

з.4 Пiсля двостороннього пiдписання акта виконаних робiт Ъбов'язки за

Щоговором вважаються виконшIими Сторонtlми,



4 ВiдповЦальнiстьсторiil

4.1 Сторони Еесуть вiдповiдальнiсть за невиконання cBoix зобов'язаrrь за ,Щоговором в

порядку передбаченому чинним законодtlвством.
ц.i yci спiрнi питtlння, якi виникають мiж Сторонами , вирiшуються шляхом

переговорiв, а в разi недосягнення згоди - в судовому порядку.

5 Iншiумови.

5.1. ,Щоговiр набирае чинностi з моменту його пiдписаншI та дiе до повного виконання

зобов'язань по ньому.
5.2. ,Щоговiр укладений у двох примiрниках rrо одному для кожноi з CTopiH.

б.Юрlцичнi адреси та реквiзити cTopiH.
д

Виконавець:

ТОВ <ВодоторгприладD
Адреса:
4275| CptcbKa, обл.,
Охтирський р-н, с. Лутище
вул. Шевченк42А, с

р l р : TJ А7 23 3 7 5 46000 0026007 47 227 600 I

АТ КБ кПриват Баню> в м.Суми,
мФо зз7546
€дрпоу 31

Замовник:

Охтирська загальцоосвiтня школа I-ПI
сryпенiв J\bl Охтирськоi MicbKoi рада
Адреса:42700, CyrucbKa область, м. Охтирка,
вул. Перемоги,2
р/р UАЗ 78 20t7 20З 442 1 0005 0000З З 8 1 2

.Щержказначейська служба Украiни м.КиiЪ

В.о. ко О.С Щи


