
ДОГОВІР №_ іМО/у'Ж'
' про надання послуг

(для фізичних та юридичних осіб)

м. Львів «  2 0 1 ^ .

Державна установа «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України», надалі іменується "Виконавець", в особі зхавідувача Львівського міського відділу 
Михальчук Галини Трохимівни який(а) діє на підставі довіреності № 416/016 від 29.09.2017р., з однієї 
сторони, та
__________________________ Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів__________________________
надалі іменується "Замовник”, в особі
_________________________начальника відділу освіти Синицької Галини Ярославівно!_________________________
який(а) діє на підставі

Статуту
з іншої сторони, які в подальшому разом іменуються "Сторони”, а кожна окремо - "Сторона”, уклали 

цей Договір про надання послуг, надалі іменується "Договір”, про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов'язується надати 
Послуги у сфері охорони здоров’я інші (код 86.90 згідно Державного класифікатора продукції 
та послуг ДК 016-2010) відповідно до Специфікації (додаток 1), яка є невід’ємною частиною 
цього договору (далі - Послуга).

1.2. На момент укладення цього Договору Сторони керуються тарифами (прейскурантами), 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 № 1351, у редакції, яка є
чинною на момент укладення Договору.

1.3. Виконавець має право змінити вартість послуги, вказану у Додатку 1 за договором у разі 
зміни тарифів (прейскурантів) або затвердження нових до моменту зарахування коштів від Замовника

на банківський рахунок Виконавця як оплата послуг, повідомивши про це Замовника, але не пізніше 
ніж через п’ять банківських днів після набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом.

1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов’язаний якісно провести послугу у строк, визначений чинним 

законодавством України та цим Договором, відповідно до Специфікації та плану-графіку, якщо він 
узгоджується сторонами.

2.2. Виконавець зобов’язаний при здійсненні досліджень та вимірювань дотримуватись 

затверджених методик, державних та міжнародних стандартів на дослідження (вимірювання), які 
імплементовані у чинне законодавство України.
2.3. Замовник зобов’язаний забезпечувати Виконавця інформацією, документацією

необхідною для виконання досліджень, вимірювань чи виконання інших замовлених послуг.
2.4. Для проведення досліджень зразків продукції Замовник зобов’язаний надати їх для 
дослідження після оплати.

2.5. Для проведення вимірювань на території Замовника, він зобов’язаний забезпечити, в 

разі необхідності транспортування Виконавця та обладнання, необхідного для виконання 

вимірювань, безперешкодний доступ Виконавця та його працівників на територію, у приміщення, до 
бладнання Замовника, а також безпеку працівників Виконавця при перебуванні на території Замовнию
2.6. Замовник зобов’язаний вчасно та у повному обсязі оплатити та прийняти належним чином 

виконану послугу, незалежно від отриманих результатів дослідження (вимірювання), якщо їх
необ’єктивність не буде ним доведена. (З- Lso 1& ~

1. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ОПЛАТИ ПОСЛУГ
3.1. Загальна вартість послуг за цим Договором визначається Специфікацією (Додато

яка є невід’ємною частиною цього Договору Фаскладає;-
Сума договору _____________ 2033,42 грн.
ПДВ 406,68 грн.
Загальна сума договору з ПДВ__________  2440,10_______ грн.______
Загальна сума прописом:  дві тисячі чотириста сорок грн. 10 коп.
3.2 Замовник проводить оплату на підставі погодженої сторонами Специфікації. Рахунок
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може бути виписаний на частину замовлених послуг.
3.3 Дослідження, виміри чи інші послуги, замовлені Замовником виконуються у строк, 

визначений методиками їх проведення, але не більше ніж ЗО календарних днів з моменту виконання
Замовником зобов’язань, визначених п.п. 2.3 -  2.5 цього Договору якщо інше не погоджено Сторонами.
3.4 Результати досліджень (вимірювань) оформлюються на паперовому носії.
3.5 Виконання замовлених Послуг оформлюється актом здачі-приймання наданих послуг 
(додаток №2), який повинен бути підписаний Сторонами протягом п’яти банківських днів з моменту 
оформлення результатів досліджень (вимірювань) чи завершення надання інших послуг.
3.6. Оплата за цим договором здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту' 
підписання акту здачі-приймання наданих послуг

3.7 Виконавець підтверджує своє зобов’язання протягом 15 (п ’ятнадцять) календарних днів з 
дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ за операціями, які здійснюються на виконання цього 

Договору, скласти електронну податкову накладну відповідно до вимог чинного законодавства, 
зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

3.8 У разі оформлення податкової накладної неналежним чином Виконавець на вимогу 
Замовника повинен переоформити електронну податкову накладну та перереєструвати її в Єдиному 

реєстрі податкових накладних не пізніше терміну, встановленого діючим податковим законодавством 
України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ОБСТАВИНИ,
ЯКІ її ВИКЛЮЧАЮТЬ (ФОРС-МАЖОР)

4.1. За невиконання або несвоєчасне, неповне виконання своїх зобов’язань до винної

сторони застосовується штрафна санкція у вигляді пені у розмірі 0,1% від загальної суми договору за 
кожний день затримки виконання зобов’язань, але не більше подвійної облікової ставки 
Національного банку України, від загальної суми договору, яка сплачена на момент виникнення 
порушення.

4.2. Сторони не відповідають за невиконання, неякісне, несвоєчасне або неповне виконання 
умов Договору, якщо доведуть у судовому порядку, що це сталося внаслідок дії непереборної сили 
або непередбачуваних обставин (форс-мажор), зокрема змін у законодавстві, що унеможливлюють 

виконання умов Договору, дій чи бездіяльності третіх осіб, подій, що впливають на можливість, 

якість, строки або повноту виконання умов Договору, якщо таких подій неможливо було 

передбачити, уникнути або запобігти їм (стихійні лиха, бойові дії, введення надзвичайного стану на 

певній території, пожежі, повені, несприятливі погодні умови, тощо).
4.3. Під час настання форс-мажору Сторона, для якої виникли такі обставини повідомляє 
іншу сторону в письмовій формі про такі обставини та їх причину. За можливості, інша сторона 

продовжує виконувати свої зобов’язання за Договором. Факт настання обставин непереборної сили 
повинен підтверджуватися довідкою Торгово-промислової палати України або іншої уповноваженої 
законодавством установи.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і діє до 
31.122017р.. відповідно до ст. 631 ЦК України.

5.2. У випадку надходження не пізніше останнього робочого дня поточного року від 

Замовника листа на адресу Виконавця про бажання продовжити дію договору, його дія 
продовжується на той самий термін на тих самих умовах.

5.3. Цей договір діє у частині розрахунків -  до повного виконання взятих на себе зобов’язань.
6. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

6.1. Сторони зобов'язуються дотримуватись застосовне законодавство з протидії корупції та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, включаючи, крім іншого, 
будь-які і всі наступні закони і постанови, прийняті на виконання таких законів (з урахуванням змін і 

доповнень, періодично вносяться до таких законодавчих акти) («Антикорупційне законодавство»): 
“Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 «Про запобігання корупції»;

\Закон України № 1701-V1I від 14.10.2014 «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних 

діячів

*Закон України № A116702-V1I від 14.10.2014 «Про запобігання та протидію легалізації А117



(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму»;
*Закон України № 1644-VII від 14.10.2014 «Про санкції»;

будь-які законодавчі та підзаконні акти, що відображають положення Конвенції ООН
про протидію корупції (United Nations Convention against Corruption), прийнятої Генеральною
Асамблеєю ООН (Резолюція 58/4 від 31 жовтня 2003р.)
6.2. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи,
працівники або посередники не здійснюють і не будуть робити яких-небудь дій (відмовляються від 
бездіяльності), які суперечать вимогам Антикорупційного законодавства, в тому числі, утримуються 
від прямого чи непрямого, особисто або через третіх осіб пропозиції, обіцянки, дачі, вимагання, 
прохання, згоди отримати та отримання хабарів в будь-якій формі (у тому числі, у формі грошових 
коштів, інших цінностей, майна, майнових прав або іншої матеріальної та / або нематеріальній 
вигоди) на користь або від будь-яких осіб з метою впливу на їх дії чи рішення з метою отримання 
будь-яких неправомірних переваг або з іншою неправомірною метою.
6.3. При виявленні однією із Сторін випадків порушення вказаних вище положень цього
розділу Договору її афілійованими особами або працівниками, вона зобов'язується в письмовій формі 
повідомити про ці порушення іншу Сторону.
6.4. Також у разі виникнення у однієї із Сторін розумно обґрунтованих підозр, що відбулося
або може відбутися порушення будь-яких зазначених вище положень розділу цього Договору іншою 
Стороною, її афілійованими особами або працівниками, така Сторона має право направити іншій 
Стороні запит з вимогою надати коментарі та інформацію (документи), які спростовують або 
підтверджують факт порушення».

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
7.1. Виконавець не несе відповідальності за відповідність зразків продукції, що надає на 
дослідження, нормативнотехнічній документації на продукцію, а також за відповідність зразків 
партіям виготовлення, за якість продукції, що виготовляється.
7.2. Виконавець не несе відповідальності за відповідність середовища, в якому проводяться 
вимірювання такому, що зазвичай буває в тих самих умовах на тому самому об’єкті досліджень.
7.3. Виконавець не несе відповідальності за відповідність обсягу замовлених Замовником 
досліджень обсягу та кратності, передбаченій нормативною документацією (ДСТУ, ТУ, ГОСТ,
СанПіН, тощо) на об’єктах, що знаходяться у власності або управлінні Замовника.

7.4. Замовник погоджується з методиками (методами) проведення досліджень, які обрані 
Виконавцем самостійно, за умови об’єктивного встановлення обумовлених цим Договором 

показників.

7.5. Замовник несе цивільно-правову відповідальність у випадку, якщо його діями або з 

його вини Виконавцю або його працівникам було завдано шкоду, якщо такі дії пов’язані із 
виконанням цього Договору, в тому числі у разі нещасного випадку, аварії, дорожньо-транспортної 
пригоди, пошкодження обладнання чи іншого майна Виконавця, тощо.
7.6. Уся інформація, що стала відома одній стороні про іншу в процесі виконання цього 
Договору є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною) на підставі ст.ст. 6, 7 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», якщо інше не передбачено чинним законодавством 

України. Сторони домовились без згоди одна одної не розповсюджувати третім особам інформацію, 

яка стала їм відома у зв’язку із виконанням цього Договору, якщо інше не передбачено чинним 

законодавством України.

7.7. Сторони дають згоду на використання персональних даних, одна одної, які наявні в

цьому Договорі або отримані ними в результаті його виконання, виключно в межах та на підставі 
законодавства України, яке реалізує державну політику у сфері захисту персональних даних і є 
чинним на момент виникнення між сторонами відповідних правовідносин, з метою реалізації своїх 
прав у цивільних, господарських або адміністративних правовідносинах та законних інтересів. 

Виконавець веде базу персональних даних та вносить до неї дані Замовника, на що Замовник дає 
свою згоду, підписуючи цей Договір.
7.8. Послуги за цим Договором виконуються за методиками затвердженими центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, згідно галузі 

акредитації лабораторій Виконавця.

7.9. У випадку зміни будь-якого з реквізитів одна сторона повинна повідомити іншу



сторону протягом десяти банківських днів, у будь-який доступний для Сторін спосіб.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни до цього договору можуть бути внесені шляхом погодження сторонами 
додаткової угоди, яка стає невід’ємною частиною цього договору.
8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами із укладенням письмових документів (листів, протоколів розбіжностей, 
актів звірок, тощо). Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому 
порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.
8.3. Виконавець є неприбутковою державною установою.
8.4. Виконавець є платником податку на додану вартість.
8.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають рівну з ним 
юридичну силу.
8.6. Виконавець передбачає можливість зміни особи, уповноваженої на підписання
документів за цим Договором шляхом надання повноважень керівником Виконавця із оформленням 

довіреності.
8.7. Цей Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному 
для кожної із сторін, та мають однакову юридичну силу.
8.8. Додатки до цього Договору та додаткові угоди укладаються державною мовою.
8.9. Відповідальною особою від Виконавця за даним договором є

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

ДУ "Львівський обласний 
іабораторний центр Міністерства 
охорони здоров'я України"_________

Відділ освіти Шевченківського та 
Залізничного районів

79014, м. Львів, вул. Круп'ярська, 27 

р/р 31256214184502 
Державної казначейської служби 
України у м. Київ_________________________

м. Львів, вул. Виговського,34

МФО 820172
ЄДРПОУ

Начальни 

відділу осріти

’^/йницька Г.Я.
г  / .  " A 4


