
договIр ль 19-01-3

ПРО НАДАНIIЯ ПОСЛУГ

м. Охтирка u l0 " сiчня 2022року

Товариство з обмеженою вЦповИальнiстю <ОВЕЛ CEPBIC>, в особi дцректора ,Щiброви Олександrа
Грlторовича, дiючого на пiдставi Стаryry, (надалi iмоrтуеться "ВИКОНАВЕЦЬ"), з однiеТ сторони,

Та Охтирська ЗОЦI I-III ступенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi радио в особi дтрекгор Шушжетко fuесса АнаюлiЪна,

що дiе на пiдставi tИаЙ!Цl_(далi-ЗАМОВНИК), з irшrоiсторони, разом - CToporпr,

уклаJшI цей договiр про таке
I. прЕд\лЕт договору

1.1, ВиконавеrФ зобов'язуеться у 2022 роцi надати Замовнrжовi, а Замовник прийплае i оrгrачуе посJýlти,

(код згiдно ,ЩК 02l:2015 72260000-5 Посrгуги, пов'язанi з процраним забезпеченням) на умовах, визначенID( цим

,Щоговором, а саN{е:

- СтандартнИй пакеТ обсrryговуваннrl ПЗ KM.E.DOC> з правоМ отримашUI оновлень на сайтi розробrптка (piK) розширений;
12. обсяги посrryг можуть бути зменшенi за:rежно вiд реального фiнансування видаткiв.

П.ЯКIСТЬ РОБIТ ЧИ ПОСЛУТ
}1.Вшtонавець гарантуе якiсть та своечаснiСТЬ_НаДаНlD( послуг, вiдповiдно до положень Закону Украiни "Про захист прав

спожлвачiв"
2.2.У разiнеякiснrо< посJtуг або невиконаrпrя ix, BrжoHaBelp несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним
законодавством ykpaiimr.

ПI. ЦIНАДОГОВОРУ
3. 1 . Сума цього Договору ст€шовить 2200,00 грн.

(Двi тисячi шiстi гршень 00 копiйок). Без ПДВ.
(uпазаr" ц"фрЙГ* crrouar") (суruа ,Щоговору визначаеться з }рахуванIiям Закону Украiни "Про податок на додану вартiсгь")

З.2. Цlна цього Договору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.

Ш. ПОРЯДОК ЗДЙСНЕННЯ ОILПАТИ-
4.1 РозрахУнки за посJryги, що е предметом даного ,Щоговору, здiйсrшоються у безготiвковому порядку грошовим

переказом на рахунок ВиконавеrФ протягом десяти банкЬськrлr днiв з дати надацих послуг згiдно aKTiB виконаншс робiт.

Пiдставою дIя проведешш розрахункiв е рахунок та акт виконанID( робiт.
4.2. УмовИ укJIадашU{ договорУ пошI4)юютЬся на господарськi зобов'язаr,н", щб виникJIи у cTopiH з _.01.2022 pot<y

вiдповiдно до ч.З ст.631 Щлшiльного кодексу УкраiЪи,Щоговору

v. постАвкА TOBAPIB (нАдАння посл}т АБо вI,il(;нАння роБIт)

5.1. ВиконавеrF зобов'язаний виконати посJryги Замовнику протягом 10 робочш< днЪ з дати пiдписашя даного

,Щоговору.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH

6.1.y випадку порушенЕя своlх зобов'язань за цим Щоговором Сторони несуть вiдповiла-тlьнiсть, визначену цш\{ Щоговором

та чинним в yKpaTHi законодzвством.

6.2. У разi невЪконання сторонами договору cBoik договiрних зобов'язань протягом з€вначеного TepMiHy до HI,п(

застосовуються штрафнi саrшцiТ не ни)кче подвifurоТ облiковоТ ставки Нацiонаrьцого банку Украiни.

6.3. Сторони звiльншоться вiд вiдповiда.llьностi за iloBнe чи часткове невиконанIUI або неналежне виконаннrI зобов'язаIъ,

передбаченюr цшr,l Щоговором, якщо воно стalJIося внаслiдок дiТ форс-мажорнID( обставин.

6.4. Сторона, що не мас можJIивостi належним чином виконати своi зобов'язання за щшr.t Щоговором
внаслiдок дiТ форс-мажорЕID( обставин, повинЕа письмово повiдомити iншу CToporTy про iснУЮчi
перешкоди та Тх вrUIIв на виконаншI зобов'язань за цим Щоговором.
6.5. Iснування форс_мажорrпп< обставин повинно бути uiдтверджено компетеЕтниМ органОм.

ЧП. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СVUМ
7,l. СторОни звiльнлоться вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненiшежне виконанIUI зобов'язань за щд,I,Договором

у разi виниКненнrI обставин непереборноТ сили, якi не iснувыlи пiд час укJIаданIш ,Щоговору та виникJIи'поза волею CTopiH

(аварiя, катастрофа, стшriйне лI,D(о, епiдемiя, епiзоотiя, вiйдrа тощо).
,7.2. Сторона, що не може викоFryвати зобов'язання за цим ,Щоговором унаслiдок дiТ обставин непереборноТ си.гtи, повинна

не пiзнiшi нiж протягом /D днiв з моменry ix виникнення повiдомити про це irшту.ýторону у письмовiй формi.
'1,З. У разi коли сток дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiлъше нiж _ днiв, кожна iЗ

CTopiH в установлеНому порядкУ мае правО розiрватИ чеЙ Щоговiр. У разi попереднъоТ оIIJIати Учасrпак повертае Замовнику

кошти протягом трьох днЬ з дня розiрванrи цього Щоговору.



, чIп.вирIшЕнняспорIв
8.1. У випадку виникнеЕIuI спорЪ або розбiжностей Сторбrш зобов'яqr'ються вирirrryвати Ц шп.шrом взаемнlD( переговорiв
та консультацiй.
8.2. У разi недосягнеr*rя Сторонами зюди спори фозбiжностi) вирiшуються у судовому порядку.

DL строк дi договору
9.1. Щей ,Щоювiр набирае чrшrrостi з (_)) сiчня 2022р. i дЪ до кЗ1> ryудrя 2022р.
9.2. Щей,Щоговiр укпадаеться i пiдгшсуетьсяу 2-х пришriрrшках, що мtlють однакову юрI4дичЕу сиJIу.

XI. MICrIF,- ЗНАХОДЖЕННЯ ТЛ БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Виконавець:
}

Товариство з обмеженою вИповЦальцiстю
(оВЕЛ CEPBIC>

Юридлтчна адреса:

' 427ОО,м. Охтирка, вул. Шевчеrка,45,кв. 19

Срлська область
Поточлшш1 рахунок:
р/р UA573 3754б0000026000055042552 в
Сумська фiлiя КБ кIIРИВАТБАНК)
мФо з37546

Код еШПОУ:445З0|22

Замовник:
Охтирська ЗОШ I-ПI сryпенiв Jl} 1

Охтирськоi MicbKoi ради
Юридична ад)еса:

427 00,м. Охтирка, вул. Перемоrи, буд, 2,

y,,ff ппиOуток на загаJьн}D(

].-. \

ксаЕдр Щiброва


