Договір № ______________
про надання платних послуг
м. Харків

"_____"________________20___ р.

Державне підприємство “Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації ”(ДП «Харківстандартметрологія»), надалі Виконавець, в особі ______________________________
______________________________, що діє на підставі довіреності від __________ р. № ________ з одного боку,
та______________________________________________________________________________________________
(назва організації)
надалі Замовник, в особі __________________________________________________________________________
(посада, П.І. Б)
що діє на підставі ___________________________________з другого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору та вартість послуг.
1.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику метрологічні послуги протягом дії Договору, а
Замовник оплатити їх на умовах, що визначені цим Договором.
1.2. Виконавець надає послуги відповідно до Закону України « Про метрологію та метрологічну діяльність» та
відповідно до чинної документації на всі види метрологічних послуг.
1.3. Вартість послуг складається із сум, вказаних в актах здачі – приймання виконаних послуг, визначених цим
Договором.
1.4. Вартість послуг визначається відповідно до Постанови КМУ від 28.10.2015 р. № 865 «Про затвердження
Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в
експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг».
1.5. У разі необхідності, при виконанні конкретних метрологічних послуг Замовник здійснює оплату
додаткових витрат (витрат на відрядження, транспортні витрати, послуги співвиконавців, тощо.), а також
оплачує вартість додаткових послуг, пов`язаних з їх виконанням.

2. Порядок виконання послуг і взаєморозрахунків.
2.1. Замовник надає заявку на виконання конкретних послуг.
2.2. Виконавець за послуги, які мають бути виконані, виставляє Замовнику рахунок. Оплата за послуги
здійснюється згідно діючих цін Виконавця.
2.3.Замовник проводить попередню 100 % оплату послуг згідно з виставленим рахунком протягом 30
календарних днів з дати його виписки.
2.4. Виконавець розпочинає виконання послуг з моменту надходження коштів на поточний рахунок Виконавця
та за умови, що ЗВТ надані Замовником згідно до вимог відповідних документів, або представлений доступ до
місця находження ЗВТ у випадках виконання послуг на території Замовника.
2.5. Терміни надання послуг Виконавцем за цим договором за видами послуг визначені у таблиці :
Чим закінчується виконана
Найменування послуг
Терміни виконання
послуга
Повірка ЗВТ
Не більше 15 робочих днів з
Оформлення результатів
дати оплати та надання ЗВТ на
згідно з вимогами чинних
повірку, за винятком
ЗВТ,
документів.
тривалість
повірки
яких
перевищує такий термін)
Калібрування ЗВТ
Не більше 30 робочих днів з
дати оплати та надання ЗВТ на
калібрування
Інші метрологічні послуги, крім За згодою сторін
оцінки відповідності законодавчо
регульованих ЗВТ вимогам технічних
регламентів
2.6. Приймання виконаних послуг оформлюється двостороннім актом здачі-приймання наданих послуг,
затвердженим «Замовником» та «Виконавцем».
2.7. Податкові накладні оформлюються та подаються Виконавцем відповідно до чинного законодавства.

3. Відповідальність сторін.
3.1 За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим договором Замовник та Виконавець несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
3.2. Виконавець під час виконання послуг згідно даного договору несе відповідальність за своєчасність надання
послуг та гарантує якісне виконання вимог і правил, що встановлені керівними документами.
3.3. Замовник гарантує своєчасну оплата послуг в терміни, що визначені цим договором, та в розмірах,
визначених у рахунках.

3.4. У разі невиконання Сторонами договірних зобов`язань протягом терміну дії договору, з винної Сторони
стягується пеня, штраф у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг за кожний день прострочення, згідно ст.231
Господарського Кодексу України.
3.5. Виконавець несе відповідальність за порушення порядку оформлення та видачі податкових накладних
згідно Податкового Кодексу України.
3.6. Усі спори та суперечки, що виникають між Сторонами у ході виконання цього договору, вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами. В разі неможливості їх врегулювання шляхом переговорів, усі спори та
суперечки підлягають вирішенню у Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

4. Особливі умови.
4.1. Сторони погодились, що даний договір є конфіденційним і не може передаватися третім особам, крім
випадків, обумовлених діючим законодавством України.
4.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин, Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне
виконання умов договору.
4.3. Будь-які зміни та доповнення до цього договору мають силу в разі оформлення їх у письмовому вигляду у
формі додаткової угоди, підписаної обома Сторонами, яка є невід’ємною частиною цього договору.
4.4. Виконавець сплачує податок на прибуток за загальною системою оподаткування.
4.5. Замовник сплачує податок на прибуток
_____________________________________
(розміри та умови сплати податку)
4.6. Договір складено в 2-х примірниках, по одному кожній Стороні, які мають однакову юридичну силу.

5. Антикорупційні положення та застереження.
5.1. ДП «Харківстандартметрологія» повністю дотримується принципів боротьби з усіма формами корупції,
забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності і здійснює відповідні антикорупційні
заходи згідно затвердженої Антикорупційної програми.
5.2. Сторони зобов’язуються уникати неправомірного сприяння один одному у здійсненні господарської
діяльності договорів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти).
5.3. Усім працівникам ДП «Харківстандартметрологія» заборонено приймати або пропонувати, прямо або
опосередковано, в процесі виконання ними своїх обов’язків гроші, подарунки, послуги, будь-які інші
матеріальні винагороди з метою спонукання здійснити або не здійснити певні дії у межах обсягу або в силу
можливостей їхньої роботи або посади.
5. 4. Сторони зобов’язуються інформувати одна одну про будь-який конфлікт інтересів, факти корупції, що
можуть вплинути на виконання договору.

6.Строк дії договору.
6.1. Початок дії договору : дата підписання договору Сторонами.
6.2. Закінчення дії договору: договір укладено терміном на __________ роки з моменту початку дії договору. У
разі, якщо за місяць до закінчення дії договору на адресу Виконавця не надійшло письмове повідомлення щодо
розірвання цього договору, договір вважається пролонгованим до кінця наступного року на тих же умовах.

7. Юридична адреса та реквізити сторін:
Виконавець:
61002, Україна, м. Харків,
вул. Мироносицька, 36
Тел./факс: (057)756-38-16/756-38-15
E mail: 180@mtl.kharkov.ua
п/р № 26000300493808
в Філії-Харківське обласне управління
АТ «Ощадбанк» МФО 351823
код ЄДРПОУ 04725906
Інд. подат. № 047259020391
Свід. № 30009455

Замовник:
Адреса______________________________
Тел./факс___________________________
E mail______________________________
п/р_________________________________
Банк________________________________
МФО___________код ЄДРПОУ_________
Інд. подат. №________________________
Свід. № ____________________________
(посада)

(посада)
ДП «Харківстандартметрологія»
(назва організації)
(підпис
МП

(посада)
(назва організації)
(П. І. Б)

(підпис)
МП

(П. І. Б)

