ДОГОВІР №04
на виконання робіт по державній повірці вузла обліку теплопостачання
в приміщенні Управління охорони здоров’я БМР м. Біла Церква.
м. Біла Церква

сП

______ 2018 р.

Приватна фірма «ЖАННА», надалі Виконавець, в особі директора Індиченка М.Ю., який діє
згідно Статуту, з однієї сторони та Управління охорони здоров’я Білоцерківськой міськой Ради
.надалі Замовник, в особі начальника ^ уЬ оооуачіьУ-О-ю

. з іншої сторони , уклали

даний договір про нижческазане :

1. Предмет Договору
1.1. Замовник доручає , а Виконавець зобов’язується виконати роботи по
метрологічній атестації вузла обліку теплопостачання :
- демонтування вузлів обліку теплопостачання ;
- державна повірка вузлів обліку теплопостачання ;
- монтування приборів обліку після повірки ;
- здача вузлів обліку теплопостачання Замовнику ;
1.2. Термін здачі робіт згідно договору встановлюється не більше 40 днів , з мо
менту отримання Виконавцем платежу , згідно пункту 2.1 .
1.3. Приймання вузлів обліку тепла в експлуатацію проводиться енергопостачальною організацією , по виклику Замовника.
1.4. Роботи по технічному обслуговуванню і повірці вузла обліку тепла повинні
виконуватись після закінчення опалювального періоду .
2. Вартість робіт і порядок розрахунків
2.1.
За виконання робіт , зазначених в п. 1.1. цього Договору , Замовник перерахо
вує Виконавцю грошові кошти в розмірі 3900(три тисячі дев’ятсот)грн.00коп

3.1.
ного Договору.

3. Порядок здачі-прийомки робіт
Здача-прийомка робіт оформляється актом , що підписується учасниками да

4. Порядок розгляду суперечок
4.1. Поява по даному Договору суперечок Сторони урегульовують шляхом переговорів.
4.2. Якщо Сторони не можуть прийти згоди , суперечки вирішуються в господарському
суді України .
5. Особливі умови .
5.1 У випадку , якщо будь-який прилад (обчислювач, термометр опору, водолічильник)
не пройде державну повірку , «Замовнику» пред’являється акт повірочної організа
ції зі вказанням причини, через яку прилад не пройшов держповірку. В даному ви
падку заміна приладу, або ремонт, та послідуюча повірка оплачується Замовником
додатково за відповідною калькуляцією .
6. Реквізити та адреса сторін
Замовник
Виконавець
Управління
охорони
здоров’я
БМР м. Біла Церква.
Київська обл., м. Б.Церква
б-p Олександрійський 20/89
р/р 26000118462 в РБ «Аваль»
.... ................................................
м. Б. Церква , МФО 380805
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код за ЄДРПОУ 24212480 ,
ІПН 24212480
Є платником єдиного
Ліцензія № 37-Л
Тел.(0456) 5-40-31 ;
e-mail: bc_ janna@ukr.
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