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Комунальне_______ підприємство_______ Білоцерківської_______ міської_______ ради
“Білоцерківтепломережа”, в особі директора Вакуленка М.І., який діє на підставі Статуту, надалі
“Виконавець”, з однієї сторони та
Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, в особі начальника
Яблонського Д.І., що діє на підставі Статуту , надалі “Замовник”, з другої сторони, склали цей
Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. “Замовник” доручає, а “Виконавець” бере на себе зобов’язання виконати наступний об’єм
робіт: прийняття в експлуатацію вузла обліку теплової енергії після проведення повірки ( в кількості
- 1 шт ) за адресою : вул. Водопійна, 19.
2. ВАРТІСТЬ РОБІТ
2.1. Вартість робіт складає згідно рахунку № 4 - 185,96 грн. (Сто вісімдесят п’ять гривень 96
копійок), в т.ч. ПДВ - 20%.
3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. “Виконавець” зобов’язується:
Виконувати якісно роботи згідно з узгодженим сторонами графіком.
У разі потреби своєчасно вносити зміни до умов оплати та порядку виконання робіт.
За підсумками виконаних робіт скласти відповідний двосторонній акт здачі-прийняття
виконаних робіт.
3.2. “Замовник” зобов’язується:
Своєчасно та в повному обсязі розраховуватись з “Виконавцем” за виконані роботи по
даному Договору.
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Роботи, які виконуються за даним Договором по заявці “Замовника” сплачуються останнім
шляхом перерахування коштів на рахунок “Виконавця” протягом 10 банківських днів з моменту
отримання “Замовником” відповідного рахунку “Виконавця”.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором, сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Спірні питання між сторонами вирішуються*у порядку, встановленому законодавством України.
6.2. Цей Договір складено у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.
6.3. Зміни та додатки до даного Договору оформляються сторонами в письмовому вигляді, що
вважатиметься невід’ємною частиною Договору.
6.4. Договір може бути розірвано достроково тільки з письмовим попередженням за згодою сторін.
6.5. Термін дії Договору “ М ”
2018 року.
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:
ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство Білоцерківської міської
пади “Білоцерківтепломережа”
09109 м. Біла Церква, вул. Мережна З
р/р 2600030006889 в ТВБВ №10026/0877 ГУ по м.Києву
та Київській обл. АТ «Ощадбанк»
МФО 322669, ЄДРПОУ 04654336

Управління охорони здоров’я Білоцерківської
міської ради
09100, м.Біла Церква, вул. Водопійна, 19.
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