
Д О Г О В І Р  ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № 146

м. Дніпро іЦ /С. 2016 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмедтехніка» (далі - 
ВИКОНАВЕЦЬ) в особі директора Погорілого Олександра Миколайовича, діючого на 
підставі Статуту, з однієї сторони, та Комунальний заклад «Дніпропетровське клінічне 
об'єднання швидкої медичної допомоги» Дніпропетровської обласної ради» (далі - 
ЗАМОВНИК), в особі головного лікаря Корпусенко Вікторії Геннадїївни, діючого на 
підставі Статуту з другої сторони, разом надалі іменуються -  «Сторони», а кожна окремо 
«Сторона» уклали цей Договір про наступне:

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовникові послуги, а Замовник - прийняти і 
оплатити надані послуги.
1.2. Найменування послуги: Послуги з поточного аварійного ремонту РФЛГ КРД 50 
Індіарс зав.№ 2008 згідно калькуляціі, яка є невідємною частиною договору,
за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 : код 33.13.1 -  
Ремонтування та технічне обслуговування іншого електронного й оптичного устаткування 
за «Єдиним закупівельним словником» ДК 021:2015: код СРУ 50421000-2 -  Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання.
1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування 
видатків.
1.4. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України.
1.5. Бюджетні зобов’язання за договором виникають між сторонами у разі наявності та в 
межах відповідних бюджетних асигнувань, затверджених міським бюджетом м. 
Дніпропетровська.
1.6.У пазі затпим ки  б ю дж етн о го  Ф інансування позпахмнки за надані Послуги

2.1. Сума визначена у договорі складає 63500,00 гри. (Шістдесят три іисячі п'ятсот 
гривень 00 коп.), без ГІДВ (Виконавець є платником єдиного податку по ставці 5%. Згідно 
підпункту 3 пункту 1 статті 297 ПКУ (зі змінами) не являється платником 1ІДВ). 
Розрахунок суми наводиться в Додатку №1 (Калькуляція), який є невід'ємною частиною 
цього Договору.
2.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
2.3. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами 
акту наданих послуг.
2.4. Розрахунки між Сторонами здійснюються безготівковим шляхом на поточний 
рахунок вказаний Виконавцем.

3.1. Строк надання послу, згідно Календарного плану виконання робіт :
3.2. Місце надання послуг : Україна, м. Дніпро, вул. В.Антоновича, 65, якщо договором не 
передбачено інше.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3. НАДАННЯ ПОСЛУГ

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Замовник зобов'язаний:
4.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за надані послуги;
4.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом встановленої форми, 'V
4.2. Замовник має право:



4.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, 
повідомивши про це його у строк до 3-х календарних днів;
4.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
4.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до 
цього Договору.
4.3. Виконавець зобов'язаний:
4.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
4.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим роздітом 
II цього Договору .
4.3.3. Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, 
яка передбачена діючим законодавством.
4.3.4. Виконавець відповідає за дотриманням правил охорони прані підпорядкованими 
йому працівниками під час падання послуг, передбачених даним договором.
4.4. Виконавець має право:
4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
4.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець мас право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк до 3-х календарних днів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором 
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
5.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за 
бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі подвійної ставки ІІБУ за 
кожний день невиконання аор несвоєчасного виконання зобов'язань.
5.3. Замовник відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 614 ЦКУ не несе відповідальності за 
відсутність замовленого фінансування з міського бюджету м. Дніпропетровську та не 
проведення платежів органами Державної казначейської служби України, якщо ним були 
вчинені всі можливі заходи для здійснення виконання зобов’язань по Договору.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не 
існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 

обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 

документи, які видаються органом, уповноваженим видавати такі документи.
6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж З 

дні, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
7. ВИРІШ ЕННЯ СПОРІВ

7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

8. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами, скріплення
печатками та діє з « С-І » ( і 201_Ь року до « 7Ц » ^4 201 ' року згідно п.2.3.
ст.631 Цивільного кодексу України та п.2.7.ст. 180 Господарського кодексу України, а в 
частині розрахунків до повного його виконання.



8.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-ох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

9. ІНШ І УМОВИ
9.1. Зміни і доповнення до цього Договору дійсні при умові, що вони оформлені в 
письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін. Всі зміни і 
доповнення до Договору, оформлені належним чином, є його невід’ємною частиною.
9.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним. у тому 
числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього 
Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення 
Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні 
законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту 
на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
9.3. Замовник публікує усі відомості стосовно закупівель відповідно до: Закону України 
від 15.09.2015 № 679-VII1 «Про відкритість використання публічних коштів»; Закону 
України від 25.12.2015 № 922-VII1 «Про публічні закупівлі»; Постанови Кабінету Міністрів 
України віл 14.09.2015 № 676 «Про затвердження Порядку оприлюднення на єдиному веб- 
ппрталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному 
казначейському рахунку»; Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №  835 
«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають опршюдненню у  формі 
відкритих даних» та інших нормативно-правових документів чинного законодавства 
України.
9.4. Виконавець відповідає за належну якість матеріалів, устаткування та наданих ним 
послуг протягом 1 рік.

10. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
10.1. Калькуляція (Додаток №1).
10.2. Календарний план (Додаток №2).

11. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник Виконавець
«Дніпропетровське КОШМД»ДОР» ТОВ «Укрмедтехнікя»,

49006, м. Дніпро, вул. В.Антоновича, 65 49044,м.Дніпро, вул.Жуковського, 7/9
КОД ЄДРПОУ 01984636 ЄДРПОУ 30224380
р/р 6Д9 'ІЗД'Ч __________  р/р 26003050301436 в ПАТ КБ «Ппиватбанк»
ГУ УДКСУ у Дніпропетровській області МФО 305299, м.
м.Дніпро. МФО 805912 :

■ л .  iV rr*
Головний ^вкар __ _В.Г. Кориусеяко Директорі__   О.М,ЇІогорілий

■ ’ V G



Калькуляція на надання послуг
з аварійного ремонту РФЛі КРД 50 індіарс зав.№ 2008

1 Міп/п Найменування nncnvr
і !

1 ІіняJ -Л'** Одиниці
виміру

Кількість Ваптігтьг
і Матеріали

Масло трансформаторне 38,00 л 10 380.00
Трубка рентгенівська діагностична 5М 
90-1.0/2.0-І 50

47000,00 шт
.....

47000,00

Стакан високовольтний 680,00 шт 2 1360,00
Маслорозширювач 680,00 шт 1 680,00
ЗйліДПС ВІ КііО 1 Ґ Г\ ЛЛі VJU,VU шт 1і 1 /Г А /ЛП 1UV/,UU
Разом матеріали 40580,00

2
2.1

Послуги:
Демонтаж необхідних вузлів та агрегатів 2304,00 посл 1 2304,00

2.2 Розбирання необхідних вузлів 1204,00 посл 1 1204,00
2.3 А п'іпійіттгй припігг папл-гоишр! глглі кіхсхріхіїігіхі fsVi.TiUi.ix -̂*̂ххі і V О

випромінювача з заміною матеріалів 4304,00 посл 1
4304,00

2.4 Збирання, монтаж основних вузлів та 
агрегатів, регулювання 4904,00 посл 1 4904,00

2.5 Наладка, випробовування 
відремонтованих вузлів, перевірка 
роботи обладнання

1204,00
посл і

1204,00

Разом послуги 13920,00
Всього 63500,00тг

Разом: (Шістдесят три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.), без ПДВ.

Замовник Виконавець
КЗ «Дніпропетровське КОІІІМД»ДОР» 
49006. м. Дніпро, е-уд. В .Антоновича, 65 
КОД ЄДРПОУ 01984636
р/р v> *л W 4 ffС-єі SU т С К__________
ГУ УДКСУ у Дніиропр^певєькій облает* 
м.Дніпро. МФО 80І012

ff £
' о '  '<?/' '/ / “! 4 Є

Головний лікар „ ' / В.Г. Корпусенко Директор

/о ■? * Л

ТОВ «Укрмедтехшка»,
49044.м.Дніпро, вул.Жуковського, 7/9 
ЄДРПОУ 30224Ш
р/р 266030 50301436 в ПАТ КЕ дПриватбапк»
МФО 305299 м Дніпро

О.М.Погорілий



Календарний план виконання послуги

№
з/п

Найменування
послуг

Термін виконання Вартість
гри.

Звітний
документПочаток надання 

послуг
Завершення 

надання послуг
1 з аварійного 

ремонту РФЛГ 
КРД 50 Індіарс 

зав.№ 2008

М . СА  2016 Г(/ / 0  2016 63500,00 Акт прийняття 
-  передачі 

послуг

Разом
63500,00

Разом: (Шістдесят три тисячі п’ятсот гри. 00 коп.)

4
Замовник

КЗ «Дніпропетровське КОШМД»ДОР» 
49006, м. Дніпро, вул. В.Антоновича, 65 
КОД ЄДРПОУ 01984636
п/п bS  М4 Ч J \ '' ! г _________
ГУ УДКСУ у Дніпропетровській області 
м.Дніпро. МФО 805012

Виконавець
TOR «Укрмедтехнікя»,
49044,м.Дніпро, вул.Жуковського, 7/9 
ЄДРПОУ 30224380
р/р 26003050301436 в ПАТ КБ «Приватбанк» 
МФО 305299, м.

Директор


