
договIр лъ35/11
про наданшI посJryг

м. Охтирка пЗ2_, 0l 2022р.

Щержавна установа кСумський обласний центр контролю та профiлактики хвороб
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи>, в особi завiдувача Охтирського районного вiддfury
Вiнiченко Алли Iванiвни, яка дiс на пiдставi ,Щовiреностi Ns 04-Зl|379 вiд 01.12.2021 року
далi кВИКОНАВЕЦЪ) та 0хтирська загальноосвiтня школа I-ПI сryпенiв М 1

Охтирськоi MicbKoi ради Сумськоi областi, в особi директора Шульженко Iнесси
АнатолiТвни, якадiе на пiдставi Статуту, далi <ЗАМОВНИК), якi разом iменуються у TeKcTi
цього ,Щоговору кСторони> (окремо - <Стороны), керуючись взасмною згодою та чинним
законодавством УкраТни, уклчrли цей,Щоговiр про наступне:

I. прЕдмЕт договору.
1.1. ЗАМОВНИК доручае, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання провести роботи
(надати послуги) лабораторнi дослИження (випробування) : виконати дOслiджепня
матерiалу вiд персоналу закладу на носiйство збудникiв кишкових iнфекцiй,
бiоматерiалу на гельмiнти. перiанального зскрiбка. ДК 021:2015:85140000-2 <<Пос.гrчги у
сферi охорони здоров'я рiзнЬ>
|.2, Послуги вважаються виконаними пiсля пiдписання акту здачi-приймання наданих
посJryг по проведеним дослiдженням Замовником або 1тtовноваженою ним особою.
1.3. На момент укладення цього Щоговору Сторони керуються тарифами (прейскурантами),
.Щержавна установа кСумський обласний центр контролю та профiлактики хвороб
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи>, як Виконавець надае Замовнику платнi послуги у
вiдповiдностi до наказу ЛЬ 2-с вiд 0|.07.202l року кПро затвфдження перелiку платних
послуг та тарифiв (прейскурантiв) на платнi послуги, що надаються Щержавною установою
кСумський обласний центр контроJIю та профiлактики хвороб MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраiЪи> та його вiдокремленими структурними пiдроздiлаlrли зi змiнами та
доповненнями, який е чинним на момент укладення Щоговору.

П. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.
2.1. ЗАМОВНИК надас виконавцю Заяву на проведення робiт (надання послуг).
22.Пiсля отримаЕня Заяви ВИКОНАВЕЩЬ складае та надае ЗАМОВНИКУ рахунок BapTocTi
проведення робiт (надання послуг) зазначених в Заявi.
2.З. Факт належного виконання робiт (надання послуг) та вiдсутнiсть претензiй фiксуеться
складанням та пiдписом сторонами Акту здачi-приtмання робiт.

III. BAPTICTь роБIт (послуг) тА порядок розрАхункIв.
3.1. Розрахунки здiйснюються шJIяхом перерахування BapTocTi вiдшкодування витрат на
рахунок центру контролю та профiлаkтики хвороб протягом 10 календарних днiв з дня
отримання рахунку та акту здачi-приймання ,робiт. У випадку затримки вiдшкодрання
вифат центру контроJIю та профiлактики хвороб, яка фiнансусться з державного бrоджету
(вiдсутнiсть коштiв на рахунку) Замовник зобов'язуеться вiдшкодувати суму витрат
протягом 14 днiв з дня надходження коштiв на рахунок.
З.2. Розрахунок здiйснюеться в безготiвковiй формi в нацiона,тьнiй грошовiй одиницi
УкраiЪи.
З.3. Форма оплати BapTocTi робiт (послуг) - безготiвкова.
3.4. ,Щнем здiйснення платежу вважаеться день, в якiй сума, що пiдлягае оплатi, зарахована
Виконавцю на розрчlхунковий рахунок. '
3.5. Податкова накладна вида€ться пiсля надходження коштiв на рахунок Виконавця.
3.6. Загальна BapTicTb за ЩОГОВОРОМ становить 1б598 грн. ý6 коп. (Шiстнадцять
Тисяч п'ятсот девОяносто BiciM грн. 5б коп.) в тому числi ПДВ 2766 ryн.43 коп. (додаток
1),}
3.7. Що проведення оплати Виконавець мае rrраво в односторонньому порядку
Змiнити BapTicTb послуги за ,Щоговором у разi змiни тарифiв (прейскурантiв) на момент



a

виконання послуги, повИомивIIIи письмово про це Замовника не пiзнiше вiж через два тижнi

пiсля набрання чинностi вiдповiдlих нормативно-ITравових акгь.

Iv. прАвА тА оБов,язки cToPIH.
4.1. викОндвЕцЪ зобов'язуеться своечасно та лсiсно проводити дослiдження, викоIц/вати

роботи у вiдповiдностi з iнструкцiями, методшfi{ими рекомендацiями та 1ншою нормативIrо-

технiчною документацiею, затвердженою наказчlми MiHicTepcTBa охорони здоров'я Укгаiнъ

при yцoBi дотримання здмовнИкоМ належних р{ов транспортуваIIня та термlЕlв

доставки MaTepiaJly для дослiдження.
4,2. При необхiдно.rl ,rро""оення вiдбору проб та вимiрювань на територii ЗАМовчцч,
BiH зобов,язаний забезпечити ,рu""rrорфання 11рацiвникiв та обладнання викондвщя з

достуrrом до об'екту дослiджень.
4.з. викОндвЕц; ru. ,rpu"o на безпечнi умови працi своТх працiвникiв в ходi перебування

на територii ЗАМОВНИКА.
4.4. викОндвЕцЬ мас право на отримання вiд зАмовнИКА необхiдноi iнформацii та

документацii щодо об' скту дослiдження (вимiрювання),

4.5. здмОвниК *u. ,rpu"o вiдмовитись вiд-проведення робiт по ,Щоговору. В разi оплати

здмовнИкоМ uupro.ri робiТ fiiд чаС проведенНя ВИКоНдвцЕМ робiт по ,Щоговору сума

сплати ЗАМОВНИКУ не повертаеться,

Ч. ВIДПОВIДАЛЪНIСТЬ CTOPIH.
5.1. За невиконаНня абО ненаJIежне виконання сторонами своiх зобов'язань по цьому

договорУ вони несуТь вiдповiДальнiсть згiдно дiючого закоЕодавства Украiни,

5.2. В 
-разi 

несплати ЗдМовникоМ на протязi двох мiсяцiв, пiсля отримчшня Рахунку

*up"o.ri проведених дослiджень, ВИКОндвЕцЬ мае право розiрвати цей договiр, письмово

попередивши про це ЗАМОВНИКА за 10 днiв,
5,3 За порушення TepMiHY оплати та умоВ виконання робiт (нйання послуг), якi передбаченi

цим договором, та неповне виконання своiх зобов,язань до виннот сторони застосовуються

штрафнi санкцii у виглядi пенi у розмiрi 0,1% вiд загальноi суму договору за кожний день

затримки виконання зобов'язань, zUIе не бiльше подвiйноi облiковоТ ставки Начiо:tg:l_ого

банку Украiни, вiд зага-rrьноi суми договору, яка сплачена на момеIIт виникнення пор},шень,

VI. СТРОК ЧИННОСТI, УМОВИ ЗМIНИ ТД ПРИПИНЕНIIЯ ДОГОВОРУ.
6.1. ЩеЙ ЩоговiР набирае чинностi з моментУ пiдписання договору Сторонами i дiе до 31

грудня 2022 року "no.,n"o 
(вiдповiдно до ст. 631 Щивiльного кодексу УкраiЪи), t}ле в буль-

йrу разi до повного виконання взятих Сторонаlr,tи на себе зобов'язань.

6.2. iйни i доповнення або розiрвання цього ,щоговору допускаються за взаемною згодою

CTopiH та оформлюютьсЯ письмово. Змiнц та доповненняJ_-т,,Iryпонуеться внести,

розглядаються 11ротягом одного мiсяця з дати ix подання до розгляду iншою Стороною,

Ъ,з, Взасмовiдносини cTopiH, не врегульованi цим ,Щоговором, регулюються чинним

законодавством Украiни.

ЧП. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ.
7.1. викондвЕцъ не несе вiдповiдальностi за якiсть зразкiв продукцii, що надаються

замовником на дослiдження, та за вiдповiднiсть iх нормативнО-ТеХНiЧНiЙ ДОКУМеНТаЦii,

7.2. здмОвниК погоджуеТься з метОдикамИ (методаruИ) проведення дослiджень, якi обранi

Виконавцем самостiйно.
7.3.ЗАМоВНИКнесецивiлЬно-ПраВовУвiдповiДальнiстьУВиПаДкУ'якЩойогоДiямиабоз
його вини в ходi виконання договiрних обов'язкiв ВИКоНАвцЕМ пiд час знаходження на

територii чи в транспортi здмбВникД було завдано шкоду здоров'то працiвникам

виконАвЦЯ або матерiальноi шкоди виконАвцю, t

7.4. Уся iнформацiя, щЪ стаJIа вiдома однiй cTopoHi про iншу в процесi виконання цього

.щоговору Ё iнформацiею з обмеженим доступом (конфiденцiйною), якщо iнше не

передбачено чинним закоЕодавством Украiни, Сторони домовились без згоди одна одноi не

розповсюджувати TpeTiM особам iнформацiю, яка стала iй вiдома у зв'язку iз викьнанн,шл

цuо.О Щоговору, якщО iнше не передбачено чинниМ законодавством УкраiЪи,

7.5. Сторони даютЬ згодУ на обробку персональних даЕих, одна одноi, якi наявнi в цьому



.Щоговорi або отриманi ними в резу.тьтатi його виконання, виключно в межах та на пiдставi
законодавства УкраiЪи, яке реалiзуе держЕIвЕу полiтику у сферi захисту персональних даних i
е чинним на момент вйникнення мiж стороЕами вiдповiдних правовiдносин.
7.6,У випадку змiни найменування, юри.щчноi адреси, реквiзитiв одна Сторона повинна
письмово повiдомити iншу Сторону протягом п'яти банкiвських днiв.

VIII. АНТИКОРУПЦIЙШ ЗАСТЕ,РЕЖЕННЯ.
8.1. При виконаннi cBoix обов'язкiв за даним ,Щоговором Сторони, iх пов'язанi/афiлiйованi,
близькi особи, працiвники, посередники, не пропонують i не дозвоJшють виплату буль-яких
коштiв (iнших цiнностей i благ), безпосередньо або опосередковаЕо, будь-яким особам для
здiйснення впливу на дiТ або рiшення таких осiб з метою отриманшI будь-якоi неправомiрноi
вигоди або досягнення iнших неправомiрних цiлей.
8.2. При виконаннi cBoik зобов'язань за цим договором Сторони, ix пов'язанi/афiлiйованi,
близькi особи, працiвники, посередники не здiйснюють дii, що квалiфiкуються
застосовуваним для цiлей цього .Щоговору законодавством як давання/одержанЕя
неправомiрноi вигоди, комерцiйний пiдкуп, а також дii, що порушують вимоги застосованого
закоЕодавства i. мiжнародних активiв rrротидii лега,тiзацii (вiдмиванню) доходiв, отриманих
злочинним IттлrIхом. ý

Ж.ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ.
9.1. Змiни до цього договору можуть бути BHeceHi шляхом погодження Сторонами письмовоi
додатковоi угоди, яка стае невiд'смною частиною цього договору.
9.2.Yct спори, що виникають з цього !оговору або пов'язанi iз ним, вирiшуються шляхом
переговорiв мiж Сторонами iз укладенням письмових докlментiв (листiв, протоколiв
розбiжностей, aKTiB звiрок, тощо). Якщо спiр неможливо вирiшити шляхом переговорiв, BiH
вирiшусться у судовому lrорядку вiдповiдно до чинного в YKpaiHi законодавства.
9.3. Виконавець е неприбутковою державною установою.
9.4. Виконавець е платником податку надодану BapTicTb. 4
9.5. Додатковi угоди та додатки до цього ,Щоговору с його невiд'смною частиною i мають
piBHy з ним юридичну силу.
9.6. Виконавець передбачае можливiсть змiни особи, уповноваженоi на пiдписання
документiв за цим Щоговором шJuIхом надання повноважень керiвником ВиконаЬця iз
оформленням довiреностi.
9.7. Щей,Щоговiр укладено украiЪською мовою у двохоригiнальних примiрниках, по одному
дJu{ кожноi iз cTopiH, та мають однакову юридичпу силу.
Х. ЮРИДИЧНI АДРЕСИ ТА БАНКIВСЬШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH.

ВИКОНАВЕI]Ь:
Охтирський районний
вiддiл
ЩУ <Сумський ОЦКПХ МОЗ)
40022
м. Суми,вул. Привокз ал ьна,27
p/pUA8482 0|720З|З29|00t20 1 08448 1

Одержувач ЩУ <Сlмський ОЩКПХ МОЗ>
,Щержавна казначейська служба УкраТни
Код 3852З259 МФо 820\72
Пн 385232518199 Jt св.2001lз564
Код доходiв *;25010100

З3liлУэа,!.Рхтиц сцого р а й о нн о го в iлц iлу

.Вiнiченко

ЗАМоВНИК:
Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI
сýпенiв ЛЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi
Юридична яцреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська область
Поточний рахунок:
UАз 7820 1 ] 20з 442|000500003 3 8 1 2
.Щержказначейська служба УкраiЪи,м.КиiЪ
Код еДРПоУ:2297710З

|. Эl\срOЕ,
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Щодаток Nч 1

КАJЬКУЛЩЯ
визначення договiрноi цirш Еа проведення робiт

до договору JФ 35 /11 вiд <<_Щ_>> 0/ 2О22р.
згiдно Наказу ДУ к Сумський ОЦЮЖ МОЗ ) Ns 2-с вiд 01.07.2021 року,

який е чинним на момент укJIаданЕя.Щоговору.

t

l,,t

п

ВИКОНАВЕЦЬ; ЗАМоВНИК:
.Щиректор

нного вlддlпу
МоЗ )

М. Яцина

Jt
п/п

Найменування дослiджень Щiна за одне

дослiдження
(грн.)

кiлькiсть

дослiджень

Разом
(грн.)

1 Профiлактичне дослlдження
на носiйство'збlцникiв д
кищкових iнфекчiй

87,01 87 7569,87

2. ,Щослiдження бiологiчЕого

матерiалу на найпростiшi та

цисти i ооцисти

49,00 87 426з,00

a
J. ,Щослiдження перiанального

зскрiбка

22,98 87 1999,26

CvMaot 13832 грн., 13 коп.

пдв 20% 27бб грн.,43 коп.

Всього n 1б598 грн.,56 коп.

Завiдувач
охти

укрд


