
Додаток  3
до тендерної документації

 ПРОЕКТ ДОГОВОРУ № ____
                                                                      надання послуг 

м. Краматорськ                      «___» ______2021 року

Комунальне  некомерційне  підприємство  «Міська  лікарня  №  2»  Краматорської
міської  ради (надалі  –  Замовник)  в  особі  генерального  директора,  що  діє  на  підставі
Статуту, з одного боку, та _________________                                                           надалі – (Виконавець),
в особі                           __________________________________________,що діє на підставі  ___________ уклали цей
Договір про нижченаведене: 

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах визначених цим договором Виконавець зобов’язується 
надавати  Замовнику  послуги  з  проведення  гістологічних  досліджень  біопсійного,
операційного,  секційного  матеріалів  (код  за  ДК  021:2015:85110000-3  послуги
лікувальних  закладів та  супутні  послуги), а  Замовник зобов’язується приймати надані
послуги,  своєчасно  та  в  повному  обсязі  здійснювати  їх  оплату  за  цінами,  визначеними  у
Прейскуранті  та Калькуляції.

2.Обов'язки Виконавця
2.1.Якісно та вчасно надавати передбачені у п. 1.1. Договору послуги Замовнику та гарантує:
включення  до  загальної  суми  тендерної  пропозиції,  всі  витрати,  пов’язані  з  предметом
закупівлі,  вартість  матеріалів,  розчинів, заробітну  платню  працівникам  патолого-
гістологічній лабораторії, сплата податків, обов’язкових платежів, страхування, витрати
пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо.
2.2.У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків
за цим Договором, негайно повідомити про це Замовника.
2.3.Вживати  будь-яких  інших  необхідних  заходів,  потрібних  для  належного  виконання  своїх
зобов'язань за Договором.
2.4. Надати  рахунок  та  акт  прийому  –  передачі   виконаних  робіт  (наданих  послуг)   за
розрахунковий період (календарний місяць).

3. Обов'язки Замовника
3.1.Здійснювати транспортування  трупів  та  матеріалів  до  місця  виконання  послуг
самостійно.

3.2. Приймати від Виконавця послуги, що надаються ним за цим Договором.
3.3.Надавати  Виконавцю всю необхідну для надання послуг медичну  документацію пацієнтів
Замовника.
3.4.Здійснювати вчасно всі платежі, в порядку передбаченому умовами цього Договору.

4. Сума договору та порядок здійснення оплати
4.1.Загальна  сума  цього  Договору  визначається  як  сума  вартості  всіх  наданих  послуг,
відповідно до оформлених Сторонами Актів прийому-передачі наданих послуг (виконаних
робіт) за цим Договором протягом строку його дії.
4.2.  Загальна  сума Договору орієнтовно становить                        грн.      коп. (грн.  коп).
4.3. Оплата  за  надані  послуги  здійснюється  Замовником  за  розрахунковий  період
(календарний місяць) протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання відповідного
Акту приймання-передачі наданих послуг,  шляхом безготівкового перерахування коштів на
поточний  рахунок  Виконавця.  У  разі  затримки  коштів  за  програмою  надання  медичних



гарантій від НСЗУ розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 3-х банківських днів з
дати  отримання  Замовником  відповідних  коштів  на  фінансування  закупівлі  на  свій
реєстраційний рахунок.

5. Порядок здачі-прийому наданих послуг

5.1.«Виконавець» надає «Замовнику» акт прийому-передачі  виконаних робіт (наданих послуг)
послуг у 2-х примірниках за розрахунковий період (календарний місяць), а «Замовник» підписує
та повертає «Виконавцю» акт виконаних робіт протягом 3-х календарних днів з моменту
його отримання.  У разі  якщо «Замовник» не повернув,  у  строк зазначений у цьому пункті,
підписаний зі свого боку акт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг)  і не надав
письмових заперечень щодо його підписання,  вважається, що «Замовник» фактично прийняв
надані послуги, зазначені у відповідному акті   прийому-передачі  виконаних робіт (наданих
послуг).

         
6. Відповідальність і вирішення спорів

6.1. Виконавець  має  право  не  надавати  послуги  за  цим  Договором  та/  або   розірвати
його у односторонньому порядку у разі  несвоєчасної оплати,  оплати не в повному обсязі
Замовником    наданих послуг та у разі незгоди Замовника з підвищенням розміру оплати,
відповідно до умов цього договору.
6.2.  У  випадку  несвоєчасного  здійснення  оплати  за  даним  Договором,  Замовник  на  вимогу
Виконавця сплачує пеню в розмірі  подвійної  облікової  ставки НБУ  від несплаченої  суми за
кожен день прострочення.
6.3.Спори,  які  виникають  за  цим  Договором  або  в  зв’язку  з  ним,  не  вирішені  шляхом
переговорів, вирішуються у судовому порядку.

7.Строк дії договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками
та  діє по «31» грудня 2021 року (включно).  Сторони домовились, що умови даного Договору
застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення, згідно з частиною 3 ст.
631 Цивільного кодексу України, а саме: з                     2021 р. 
7.2.Закінчення строку дії  цього Договору не звільняє  Сторони від відповідальності  за  його
порушення, які мали місце під час його дії.
7.3. Достроково припинити дію Договору може одна із Сторін, попередивши про це у письмовій
формі іншу Сторону. В такому випадку Договір втрачає чинність через 5 (п’ять) календарних
днів після отримання іншою Стороною такого повідомлення.
 
        8. Заключні положення
8.1.Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, якщо вони викладені
в  письмовій  формі  та  підписані  Сторонами.  Додатки  до  цього  Договору  складають  його
невід’ємну частину.
8.2.Цей  Договір  складено  у  2  (двох)  примірниках  українською  мовою.  Обидва  примірники
ідентичні  і  мають  однакову  юридичну  силу.  У  кожної  із  Сторін  знаходиться  по  одному
примірнику цього Договору. 

9.Реквізити Сторін

Замовник Виконавець
            ЗАМОВНИК
КНП «Міська лікарня №2» 
Краматорської міської ради 
84306 м. Краматорськ, Донецька обл.,
вул. Дніпровська, 14

 



АТ КБ Приватбанк
МФО 335548
ЄДРПОУ 01990795      
р/р UA5633554800000260050536285343
тел. 0626468566
Генеральний директор 
КНП «Міська лікарня №2»
Краматорської міської ради                                        
___________   _________________

Додаток №1
до Договору №___/_____
від _______2021 р. 

№
п/
п

Найменування дослідження

Очікувана
кількість

досліджень

Вартість 1
одиниці

 дослідження
(грн. з ПДВ)

Загальна
вартість

послуг
(грн.з ПДВ)

1 2 3 4 5
1
2

усього

Замовник Виконавець
 
КНП «Міська лікарня №2» 
Краматорської міської ради 
84306 м. Краматорськ, Донецька обл.,
вул. Дніпровська, 14
АТ КБ Приватбанк
МФО 335548  ЄДРПОУ 01990795      
р/р UA5633554800000260050536285343

Генеральний директор
КНП «Міська лікарня №2»
Краматорської міської ради                                             
______________ ______________   

 

______________    ______________


