Д О Г О В І Р № ____
про надання платних послуг 
по виконанню водолазних робіт на водних об'єктах


м.Славута							          «____»___________2021р.



Комунальна установа «Славутська міська рятувально-водолазна служба» (далі КУ «Славутська МРВС») в особі начальника Гулеватого Віталія Сергійовича, який діє на підставі Положення, затвердженого рішенням Славутської міської ради №8-25 від 28.11.2008 року «Про затвердження Положення комунальної установи «Славутська міська рятувально-водолазна служба» та Контракту №47 від 26.11.2013 року (іменована надалі - Виконавець) та
__________________________________________________________________________________________________, що діє на підставі __________, затвердженого та зареєстрованого (іменоване надалі - Замовник) з іншої сторони, а разом іменовані Сторони, на підставі заяви Замовника уклали цей Договір на наступних умовах:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Предметом Договору є організація та надання Виконавцем платної послуги, а саме:
- ДК 021-2015 (СРУ) код - 98360000-4 - Послуги у сфері морських перевезень) (водолазне обстеження дна акваторії пляжу (водойми) у місці масового відпочинку населення відведеної частини (відповідно паспорту пляжу) __________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.Водолазні роботи проводяться в умовах, що вимагають від Виконавця професійної майстерності, спеціальної підготовки, використання водолазного спорядження і засобів, відповідної кваліфікації водолазів (водолазного підрозділу) на право виконання робіт визначену п.1.1. 
Ідентифікатор закупівлі: ________________

               2. ВИКОНАННЯ ТА ЗДАЧА-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

2.1.Виконавець зобов'язується надати послугу, визначену п.1.1. цього Договору протягом п'яти робочих днів з дати підписання даного Договору, а Замовник прийняти надану послугу.
2.2.Факт передачі наданої послуги (виконаних робіт) Замовнику оформляється Сторонами шляхом підписання двостороннього Акту виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками Сторін, не пізніше наступного дня за останнім днем виконання робіт та становить невід'ємну частину цього Договору.
2.3.У випадку виявлення Замовником недоліків наданої послуги при її прийманні, які мають місце з вини Виконавця, Виконавець зобов'язується усунути виявлені недоліки. У такому випадку приймання виконаних робіт та підписання відповідного Акту виконаних робіт здійснюється Сторонами не пізніше наступного дня за останнім днем після усунення вказаних недоліків.

                             3. ЦІНА РОБІТ ТА УМОВИ ОПЛАТИ РОБІТ

3.1.Загальна вартість послуги (робіт) визначеної п.1.1. становить ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2.Оплата вартості робіт здійснюється Замовником в національній валюті України безготівково шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
3.3.Замовник у строк не більше десяти банківських днів з моменту підписання Сторонами двостороннього Акту виконаних робіт зобов'язується у відповідності з цим актом здійснити на користь Виконавця оплату у розмірі 100% вартості виконаних робіт.
3.4.Датою оплати вартості робіт вважається дата надходження грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.

                                            4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1 .Виконавець зобов'язується:
4.1.1.Повністю виконати Роботи та передати Замовнику виконані роботи в термін, який визначається у Договорі.
4.1.2.Скласти та підписати двосторонній Акт виконаних робіт у визначені цим Договором строки.
4.1.3.Усувати виявлені Замовником недоліки виконаних робіт.
4.2.Замовник зобов'язується:
4.2.1.Прийняти обумовлені в Акті виконані роботи (результати робіт);
4.2.2.Підписати двосторонній Акт виконаних робіт в рамках цього Договору;
4.2.3.Оплатити вартість виконаних робіт у визначені цим Договором строки.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором.
5.2.За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням та/або неналежним виконанням збитки.
5.3.У випадку порушення (невиконання, неналежного виконання), строків (термінів) виконання Робіт та/або строків (термінів) передачі виконаних Робіт Виконавець зобов'язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 0,1% від вартості Робіт, зазначених у Акті виконаних робіт, який є невід'ємною частиною цього Договору.
5.4.У випадку несвоєчасного виконання прийнятих на себе грошових зобов'язань по оплаті за фактично виконані Роботи за цим Договором Замовник зобов'язаний сплатити на користь Підрядника пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми невиконаного зобов'язання за кожний день прострочення виконання.
5.5.Сплата Стороною штрафу або пені не звільняє жодну зі Сторін від обов'язки реально та належним чином виконати усі свої зобов'язання за цим договором та за обов'язку повністю відшкодувати протилежній стороні усі збитки завдані їй невиконанням або неналежним виконанням цього Договору. Штраф (неустойка підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

    6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1.При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов'язань по цьому Договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, урядових заборон, блокади або інших незалежних від Сторін обставин, термін (строк) виконання зобов'язань продовжується (переноситься) на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки, Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов'язана письмово протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін (строк) дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.
6.2.Якщо вищевказані обставини тривають більше 24 (двадцяти чотирьох) годин, Замовник вправі відмовитися від цього Договору (тобто розірвати (припинити) цей Договір) в односторонньому порядку, направивши Підряднику відповідне повідомлення, та вимагати від Підрядника повернення оплачених за Роботи грошових коштів.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ СТОРОНАМИ

7.1.Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами із умов цього Договору, або в зв'язку з ним (при його укладенні, виконанні, зміні, розірванні, припиненні, визнанні неукладеним, визнанні недійсним, тлумаченні і т.ін.), вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2.Якщо відповідний спір (розбіжність) між сторонами неможливо вирішити шляхом переговорів, то такий спір (розбіжність) вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
7.3.Досудове врегулювання спорів між Сторонами цього Договору не є обов'язковим.
                                              8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1.Договір набирає чинності з дати його укладення (підписання) Сторонами та діє до ____________________, але в будь якому випадку до повного та належного виконання Сторонами усіх своїх зобов'язань за цим Договором
8.2.Закінчення строку дії цього Договору не звільняє жодну зі Сторін від відповідальності за його порушення (невиконання та/або неналежне виконання), яке мало місце під час дії цього Договору.

  9. ІНШІ УМОВИ

9.1,Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.
9.2.Одностороннє розірвання цього Договору не допускається, крім випадків, коли одна із Сторін систематично порушує умови цього Договору.
Дострокове	розірвання цього Договору можливе лише за взаємною згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору та при порушені умов договору.
9.4.Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
9.5.Відносини між сторонами, що не врегульовані положеннями (умовами) цього Договору, регулюються нормами чинного цивільного законодавства України.
9.6.Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права та обов'язки по цьому Договору третім особам без попередньої письмової згоди на те протилежної Сторони. Реорганізація будь-якої із Сторін не є підставою для припинення цього Договору.
9.7.Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) цього Договору не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та/або усього Договору в цілому.
9.8.Текст цього Договору складено українською мовою в двох дійсних (оригінальних) примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної Сторони. Усі виправлення (корективи) за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін та скріплення печатками Сторін у кожному окремому випадку.

  





10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН ДОГОВОРУ:

Виконавець:
Комунальна установа «Славутська міська рятувально-водолазна служба» 
30000, Хмельницька область, м.Славута, вул. Одухи, 3
р/р UA818201720314221003201040683
код 26216186 ,
МФО 820172 
Казначейська служба України м.Київ
  Код доходів 25010100

Тел. (03842)7-26-37

Начальник_________ Віталій ГУЛЕВАТИЙ

М.П.

Замовник:
_______________________________
_______________________________
Адреса:_________________________
________________________________
Код ЄДРПОУ _________________
р/р  ____________________________
МФО ______________
в ______________________________

Тел._____________________

Директор___________ 

   М.П.

 


