
м. Полтава

Д О Г О В І Р № _____
на надання послуг

“_____“ ___________  2020 рік

Державна установа «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерсгва охорони 
здоров’я України» в особі в.о. директора Хайлова А.В., що діє на підставі Статуту, в подальшому
''Виконавець”, т а ________________________________________________________ ___________________ .
в особі___________________________________________________________________________________ >
що діє згідн о______________________________________________________________________________ ,
в подальшому “Замовник” уклали даний Договір про наступне:

1.Предмет договору
1.1. Предмет договору: “Замовник” замовляє, а “Виконавець” зобов’язується проводити 

лабораторні та інструментальні дослідження і вимірювання в сфері санітарного та епідемічного 
благополуфія населення: _______________________________________ _ _ _ _ _ ___________________

2.Зобов'язання сторін
2.1. Замовник зобов'язаний:
2.1.1. Проводити оплату на умовах 100% передоплати згідно виставленого рахунку та 

забезпечити «Виконавця» автотранспортом для надання послуг;
2.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом наданих послуг;
2.1.3. Надавати Виконавцю доступ до інформації, яка необхідна для виконання цього Договору;
2.1.4. Надавати Виконавцю заяву на проведення лабораторних та інструментальних досліджень і 

вимірювань.
2.2. Замовник має право:
2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, 

повідомивши його про це за 20 днів до дати розірвання Договору;
2.2.2. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від 

реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
2.3 Виконавець зобов’язаний:
2.3.1. Забезпечити виконання послуг якісно і в установлений методичними рекомендаціями 

термін.
2.3.2 Підготувати і надати Замовнику результати досліджень та акт наданих послуг.
2.3.3. Негайно повідомити Замовника про виникнення в процесі надання послуг обставин, ще 

можуть викликати неможливість одержання очікуваних результатів, недоцільність надання послуг, 
порушення строків та (або) якості надання послуг.

2.3.4. «Виконавець» зобов’язується дотримуватись вимог податкового законодавства України 
щодо реєстрації податкових накладних в системі електронного адміністрування (своєчасно, правильне 
та в повному обсязі'проводити реєстрацію податковихнакладних в ЄРПН).

2.4. Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань 
по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін 
захищаються Конституцією та Законом України «Про захист персональних даних». Факт підписання 
даного Договору -  є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку 
персональних даних. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки згідно з цим 
Договором третім особам без письмової згоди на це іншої Сторони.

3. Ціна договору
3.1. Ціна договору є договірною та становить_________________________ з урахуванням І ІДВ.
3.2. Оплата проводиться у безготівковій формі на умові 100% передоплати на підставі рахунку.
3.3. Здача-приймання наданих послуг по Договору здійснюється шляхом підписання Сторонами 

актів наданих послуг після їх надання Виконавцем.
3.4. Після підписання акта наданих послуг Виконавець повинен передати Замовнику всі 

документи, протоколи досліджень, які свідчать про надані послуги та їх результати.
3.5. У разі зміни тарифів, сума договору може змінюватись, шляхом укладання додаткової

угоди.



4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по даному договору винна сторона 
відшкодовує іншій всі спричинені в зв’язку з цим збитки, передбачені діючим законодавством, сплачує 
штраф у розмірі, що передбачений ст. 231 ГКУ.

4.2. Відшкодування збитків не звільняє винну сторону від виконання зобов'язань по договору.
4.3. Непорозуміння, які виникають з цього договору, можуть бути ліквідовані за двобічним 

погодженням сторін у письмовій формі чи в судовому порядку.

5. Обставини непереборної сили
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставим непереборної сили, які не існували під час 
укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, 
епізоотія, війна тощо). Строк виконання зобов’язань відкладається на термін дії таких обставин.

5.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про 
це іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які 
видаються органами Торгово-промислової палати України або іншим уповноваженим на це орідном.

6. Антикорупційне застереження
6.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, працівники не виплачують, не 

пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких і-рошових коштів або передачу цінностей, 
прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати 
які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

6.2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони та їх працівники не здійснюють 
дії, що кваліфікуються законодавством, як дача-' отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, 
що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

6.3. Кожна із Сторін цього Договору вимовляється від стимулювання будь-яким чином 
працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного 
виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, шо 
ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником 
будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

7.Тсрмін дії договору
7.1 Даний договір набирає силу з моменту підписання і діє до 31 грудня 2020 р.
7.2. Зміни та доповнення в договір можуть вноситись за згодою сторін, шляхом підписання 

додаткових узгоджень.
7.3. Договір може бути розірваний за згодою, а також з ініціативи однієї з сторін на основі і 

порядку, передбаченому діючим законодавством.

8.ІОрндичііі адреси сторін.
“Замовник” “Виконавець”

___________________________  ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»
____________ _____________________________  м. Полтава, вул. Ватутіна, 35-а.
__________________________________________  тел. 0532569557
__________________________________________  ІВА1М IIА 178201720313211002201084415 в
_____________ ______________________________ ДКС України
___________________________________________ Код ЄДРПОУ 38502841
____ ______________________________________ 1ПН 385028416018

В.о. директора ДУ «Полтавський
__________________________________________ ОЛЦ МОЗ України»

_______________ ____________________________ ________________ А.В.Хайлов


