ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ № 89

смт Нова Прага

« 20

» 06

2017 р о к у

Новопразька спеціальна
загальноосвітня
школа інтернат І - II
ступенів в особі директора школи - інтернату Заєць Сергія Володимировича , що діє
на підставі Статуту ( далі - Замовник) , з однієї сторони і Товариство з обмеженою
відповідальністю «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Чайка» в особі
директора Лихенко Дмитра Юхимовича, що діє на підставі Статуту (далі - Учасник),
з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про наступне.
І. Предмет договору.
1.1.
Учасник зобов'язується у 2017 році надати послуги по оздоровленню та відпочинку
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначених Законом
України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” , а замовник прийняти та оплатити такі
послуги
1.2. Надання послуг: КОД ДК 021:2015 - 55243000-5, ПОСЛУГИ ДИТЯЧИХ ТАБОРІВ
(ПУТІВКИ ДО ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДЛЯ ДІТЕЙ , ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ОСОБЛИВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УВАГИ ТА ПІДТРИМКИ)

1.3.
Планова кількість путівок: _32_ путівок , вартість однієї путівки становить
6249,95грн. без ПДВ.
Надати _16____місць для оздоровлення дітей , термін 1оздоровчої зміни не може бути
меншим ніж 35 діб. Вартість 1 путівки на 1 добу становить 178 грн. 57 коп. (сто
сімдесят вісім гривень п’ятдесят сім копійок__)
1.4. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків замовника.
II. Якість товарів, робіт чи послуг
2.1.
Учасник повинен надати Замовнику послуги, відповідно проведених
відкритих торгів, у т.ч. розміщення у відповідних приміщеннях, із забезпеченням
комплексу умов безпечного оздоровлення та відпочинку дітей.
2.2.
Здійснити перевезення дітей із Новопразької спеціальної загальноосвітньої
школи інтернат І-ІІ ступенів до місця оздоровлення і в зворотному напрямку власним
транспортом.
2.3.Забезпечити групу дітей у кількості____16__осіб двома вихователями.
2.4.0рганізувати зустріч, прийом, та розміщення всіх вихованців в одному житловому
приміщені не вище 1-го поверху, які прибули на оздоровлення .
2.5. Забезпечити 5-разове харчування дітей.
2.6. Забезпечити цілодобове чергування медичного працівника, організувати та

надавати необхідну медичну допомогу, відновлювальних лікувально-оздоровчих послуг.
2.7. Забезпечити цілодобове холодне та гаряче водопостачання.
2.8. Організовувати екскурсійне обслуговування дітей.
2.9. Забезпечити цілодобову охорону дитячого оздоровчого закладу.
2
наявні приміщення для організації гурткової роботи, спортивних
секцЙ ^іаШ Ш ^р^іої, зали бібліотеки, інших облаштованих приміщень для організації
кл
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2.11. Забезпечити організацію змістовного дозвілля та відпочинку дітей ігровими,
спортивними майданчиками та інвентарем.
2.12. Забезпечити дітей при перевезені сухпайком та мінеральною водою. (Відповідно
до п. 10.8. ДСанПіН 5.5.5.23-99 - Улаштування, утримання і організація режиму
діяльності дитячих оздоровчих закладів).
2.13. При виїзді із оздоровчого закладу оформити зворотні талони та акт наданих послуг.
2.14. Надати Замовнику рахунки на оплату .
2.15. Компенсувати всі визначені Замовником недоліки в надаваних послугах і понесені
ним , у зв’язку з цим збитки.
2.16. Забезпечити дітей, які оздоровлюються, засобами особистої гігієни.
2.17. Забезпечити страхування дітей від нещасних випадків, які оздоровлюються в
оздоровчому закладі на оздоровчий період з урахуванням перевезення дітей із
Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи Інтернату І-ІІ ступенів до місця
оздоровлення та у зворотному напрямку.
2.18. Керівник оздоровчого закладу несе персональну відповідальність за безпеку
життя і здоров’я дітей на період оздоровлення у дитячому оздоровчому закладі,
включаючи перевезення їх до місця оздоровлення та у зворотному напрямку.
ІП. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору становить - 199 999,00 грн.Сто дев’яносто дев’ять тисяч
дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок без ПДВ (вказати цифрами та
словами) (ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на
додану вартість").
3.2. Ціна цього Договору не може бути змінена до повного його виконання .
IV. Порядок здійснення оплати
4.1 Розрахунки проводяться шляхом:
оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка на оплату послуг після
підписання Сторонами акта _надання послуг__; або попередньої оплати ,яка здійснюється
після заїзду дітей на оздоровлення в розмірі до 50% від суми договору відповідно
Постанови КМУ №117 від 23.04.2014р..
Учасником протягом 3 робочих днів з дня надходження коштів як попередньої оплати
підтверджує їх використання згідно з актом надання послуг на оздоровлення дітей.
V. Поставка товару (виконання робіт надання послуг)
5.1. Надання послуг за Договором здійснюється частинами по змінах. Путівки на
надання послуг надаються Замовнику за 10 днів до початку заїзду.
Термін надання послуг - червень - серпень 2017 року.
5.2.
Місце надання послуг дитячих літніх таборів - оздоровчі табори Кіровоградської
області.
5.3. Надати___16__місць для оздоровлення дітей на 2 оздоровчі зміни. Вартість 1
путівки на 1 добу становить 178 грн. 57 коп.
Сто сімдесят вісім гривень п ’ятдесят сім копійок__)
Протягом оздоровчих змін:

вартість путівок на зміну дев’яносто девять тисяч дев’ятсот дев’яносто девять гривень
п’ятдесят копійок без ПДВ

Кількість путівок, що є предметом договору, може бути зменшена залежно від реального
фінансування видатків Замовника.
VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги по оздоровленню
дітей;
6.1.2. Приймати наданні послуги згідно з актом виконаних робіт;
6.1.3. Забезпечити відбір, формування та направлення груп дітей на оздоровлення.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником,
повідомивши про це його у строк - 10 (десять) робочих днів;
6.2.2. Контролювати дотримання Учасником умов цього договору зокрема у частині
повноти надання послуг;
6.2.3. Зменшувати загальну вартість цього Договору залежно від реального
фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього
Договору;
6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного
оформлення документів для оплати( відсутність печаток, підписів тощо);
6.2.5. Вимагати відшкодування витрат, понесених у випадку, якщо Учасник допустив
не узгоджені із Замовником відступи від умов цього Договору.
6.2.6.
На дострокове розірвання цього договору і вимагати відшкодування своїх
збитків у випадку, якщо Учасник порушує виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
6.2.7.
Замовник має інші права, що випливають із вимог чинного законодавства й
даного Договору.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуг по оздоровленню дітей сиріт у строки, встановлені
цим Договором;
6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим
розділом II цього Договору;
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у с тр о к -10 (десять) робочих
днів.
VII. Відповідальність сторін
7.1.
У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за
Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. За невиконання, чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором,
Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі подвійної облікової ставки національного
банку України від цін, встановленої цим Договором за кожен день прострочки.
7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання
зобов’язань за Договором.
- Україл,,,
VIII. Обставини непереборної сили
ся від відповідальності за невиконання або неналежне
Договором у разі цршЗДенйя Обставин непереборної
оркгй
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сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін
(аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні
документи, які видаються відповідними органами.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж
ЗО (тридцяти) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей
Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох
днів з дня розірвання цього Договору.
IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у
судовому порядку.
X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2017р..
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають
однакову юридичну силу.

XI. Інші умови
11.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції
конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) та не повинні змінюватися
після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами,
крім випадків зменшення обсягів закупівлі та узгодженого зменшення сторонами договору
ціни договору про закупівлю.
11.2. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за даним Договором не
допускається, крім випадків, прямо передбачених цим Договором.
11.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
11.4. Всі зміни і доповнення до даного Договору дійсні у випадку їх підписання
обома Сторонами і є його невід’ємною частиною.
11.5.
Претензії до якості виконання послуг пред’являються Замовником протягом 15
днів з дати надання послуги.
11.6. У випадку затримки надання послуг або виявлення невідповідності наданих
послуг умовам, визначеним в пропозиції конкурсних торгів Учасника, останній
зобов’язаний усунути виявлені недоліки протягом 3 календарних днів з дати їх виявлення.
У разі не усунення виявлених недоліків Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 1%
від вартості невиконаних, виконаних не в повному обсязі або неналежно виконаних
зобов’язань за цим Договором.
11.7.
Якщо Учасник не усуне зазначені недоліки протягом 10 діб з дати їх виявлення,
Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. При цьому
їїйкрдовує Замовнику і застрахованій особі всі збитки та повертає Замовнику
їошти за ненадані послуги. Сплата штрафних санкцій не звільняє
їх'Еплатила, від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
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11.8.
Учасник несе відповідальність за шкоду, завдану життю чи здоровію дітей
невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за цим договором.
Відповідальність за якість наданих послуг, за безпеку дітей під час перебування їх на
відпочинку, під час переїзду дітей з навчального закладу в табір і назад покладається на
Учасника.

11.9. Жодна із сторін не має права передавати свої права по даному договору третій
стороні.
XII. Додаток до договору
Невід'ємною частиною цього Договору є специфікація
Зміни
Дата термін
Кількість
Ціна
Ціна
Кількість
Сума,
путівок, од. грн.
змін
днів
одного дня, путівки,
грн.
грн.
16
178,57
6249,95
1
з 20.06.2017р.
35
99999,5
по 24.07.2017р.
16
99999,5
з 25.07.2017р.
178,57
6249,95
2
35
по 28.08.2017р.
32
199999,00
70
Всього:

XIII. Місце знаходження та банківські реквізити

ТОВ Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку «Чайка»реквізити:
код:05527060
р/р26005052913426 мфо 323583
ПАТ КБ «Приватбанк»
26300 м. Гайворон Кіровоградська
обл..Гайворонський р-н .вул. Жовтнева 49
Тел../.телефакс ( 05254)2-10-04

Новопразька спеціальна загальноосвітня
школа інтернат І-ІІ ступенів
Кіровоградська обл.. Олександрійський р-н
смт Нова Прага вул.. Тітаренка 24
індекс:28042 код:22215959
р/р 35413001028993
мфо 823016 ГУ ДКСУ
у Кіровоградській обл..
м, Олександрія вул.. Першотравнева буд.30
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Договір №310
Про організацію оздоровлення дітей у літній період 2017 року відповідно до обласної
програми оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Кіровоградської
області на 2017 - 2020 роки
« 16 »

червня 2017 року

м. Новомиргород

Новомиргородська спеціальна загальноосвітня школа інтернат І - III ступенів
Кіровоградської обласної ради далі, „Замовник”, в особі директора Щербини Світлани
Семенівни , що діє на підставі Статуту з однієї сторони та Товариство з обмеженою
відповідальністю «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Чайка»
в особі директора Лихенка Дмитра Юхимовича ,
далі „Виконавець”, що діє на підставі
Статуту з іншого боку, далі в тексті називаються “Сторони”, уклали даний Договір про
наступне.
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Учасник зобов’язується в 2017.році надати Замовникові послуги згідно договору, а
Замовник прийняти і оплатити такі послуги: (ДК 021: 2015 - 55243000 -5 ) - Послуги
дитячих таборів (Послуги з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах
оздоровлення з тимчасовим проживанням).
1.2. Виконавець, надає Замовнику путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, далі путівки, відповідно до
калькуляції, що є невід’ємною частиною цього Договору.
1.3. Калькуляція містить інформацію про загальний перелік та вартість путівки , що надаються
Виконавцем із розрахунку на 1 особу. Вартість путівок є остаточною і індексації не підпадає.
1.4. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків.
2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ, СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Загальна сума путівок по даному Договору становить Сто дев’яносто девять тисяч
девятсот дев’яносто грн. 56 коп без ПДВ. (199990 грн. 56 коп)
2.2. Замовник проводить попередню оплату 50% від вартості путівок в сумі Дев’яносто
девять тисяч девятсот дев’яносто п’ять грн 28 коп (99995 грн. 28 коп):
перша зміна - сорок чотири тисячі шістсот сорок грн 75 коп;
друга зміна - сорок чотири тисячі шістсот сорок грн 75 коп;
третя зміна - десять тисяч сімсот тринадцять грн. 78 коп.
2.3. Ціни на послуги встановлюються у національній валюті України.
2.4. Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі Бюджетного кодексу України. У
разі затримки фінансування, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом семи
банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування
закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
3. УМОВИ ДОГОВОРУ
3.1. "Замовник" зобов’язується:
3.1.1. Забезпечувати відбір, формування та направлення груп дітей на оздоровлення
3.1.2. Здійснити оплату путівок, згідно з розрахунками, представленими "Виконавцем", на
підставі поданої калькуляції
3.1.3. У випадку затримки оплати путівок Замовником, як бюджетної державної установи
(відсутність коштів на розрахунковому рахунку), Замовник зобов’язується провести оплату
виконаних Виконавцем послуг протягом семи банківських днів з дня надходження коштів на
рахунок.
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3.2. Замовник має право:
3.2.1. Перевіряти дотримання Виконавцем умов цього Договору, зокрема у частині повноти
надання послуг.
3.2.2. Вимагати відшкодування витрат, понесених у випадку, якщо Виконавець допустив не
узгоджені із Замовником відступи від умов цього Договору.
3.2.3. На дострокове розірвання цього договору і вимагати відшкодування своїх збитків у
випадку, якщо Виконавець порушує виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
3.2.4. Замовник має інші права, що випливають із вимог чинного законодавства й даного
Договору.
3.3. "Виконавець" зобов’язується:
3.3.1. Надати 56
місць для оздоровлення дітей (_1176_ д/діб). Вартість путівки на 1 добу
становить Сто сімдесят грн. 06___коп. (170 грн. 06 коп_)
Протягом однієї оздоровчої зміни:
21___доба, вартість путівки н а ___ 21____добу —три тисячі п’ятсот сімдесят одна грн. 26
коп ( 3571 грн. 26 коп_). Дві зміни по 25 місць для оздоровлення ( 1050 д/днів) становить:
сто сімдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят три грн. 00 коп (178563 грн 00 коп).
Третя зміна - 6 місць для оздоровлення (126 д/днів) становить: двадцять одна тисяча
чотириста двадцять сім грн. 56 коп (21427 грн 56 коп).
3.3.2. Здійснити перевезення дітей із м. Новомиргород до місця оздоровлення і в зворотному _
напрямку власним транспортом.
3.3.. 3. Забезпечити групу дітей у кількості _12_осіб двома вихователями.
3.3.4. Організувати зустріч, прийом, та розміщення дітей, які прибули на оздоровлення у
стаціонарних корпусах до 6 осіб у кімнаті, згідно санітарних норм проживання.
3.3.5. Забезпечити 5-разове харчування дітей.
3.3.6. Забезпечити цілодобове чергування медичного працівника, організувати та надавати
необхідну медичну допомогу, відновлювальних лікувально-оздоровчих послуг.
3.3.7. Забезпечити цілодобове холодне та гаряче водопостачання.
3.3.8. Організовувати екскурсійне обслуговування дітей.
3.3.9. Забезпечити цілодобову охорону дитячого оздоровчого закладу.
3.3.10. Забезпечити наявні приміщення для організації гурткової роботи, спортивних секцій,
кіноконцертної, зали бібліотеки, інших облаштованих приміщень для організації клубної
роботи з дітьми.
3.3.11. Забезпечити організацію змістовного дозвілля та відпочинку дітей ігровими,
спортивними майданчиками та інвентарем.
3.3.12. Забезпечити дітей у день від’їзду пайком та мінеральною водою. (Відповідно до п. 10.8.
Сан ПІН 5.5.5.23-99 - Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячш'
оздоровчих закладів).
3.3.13. При виїзді із оздоровчого закладу оформити зворотні талони та акт наданих послуг.
3.3.14. Надати Замовнику рахунки на оплату та калькуляцію на путівки.
3.3.15. Компенсувати всі визначені Замовником недоліки в надаваних послугах і понесені ним ,
у зв’язку з цим збитки.
3.3.16. Забезпечити дітей, які оздоровлюються, засобами особистої гігієни.
3.3.17.

Забезпечити

страхування дітей

від

нещ асних

випадків, які

оздоровлюються

в

оздоровчому закладі на оздоровчий період з урахуванням перевезення дітей із міста
Кіровограда до місця оздоровлення та у зворотному напрямку.
3.4. Керівник оздоровчого закладу несе персональну відповідальність за безпеку життя і
здоров’я дітей на період оздоровлення у дитячому оздоровчому закладі, включаючи
перевезення їх до місця оздоровлення та у зворотному напрямку.
3.5. Виконавець мас право:
3.5.1. На дострокове розірвання цього Договору і відшкодування збитків у випадку, якщо
Замовник порушує виконання своїх зобов’язань за цим договором.
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4. ЯКІСТЬ І ГАРАНТІЇ
4.1. Сторони зобов’язуються якісно виконувати зобов’язання, які визначені цим Договором.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У разі невиконання, або неналежного виконання своїх зобов’язань, Сторони несуть
відповідальність відповідно до даного Договору і діючого законодавства України.
5.2. За невиконання, чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Виконавець
сплачує Замовнику штраф у розмірі подвійної облікової ставки національного банку України
від цін, встановленої цим Договором за кожен день прострочки (крім випадків визначених
п.3.1.3. цього Договору.).
5.3. За порушення строків оплати послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від
суми прострочення.
5.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов’язань
за Договором.
6. „ФОРС - МАЖОР”
6.1. Сторона, яка порушила умови цього Договору, звільняється від відповідальності, якщо
доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили („форс-мажор”).
6.2. До „форс-мажорних” обставин відносяться: надзвичайна і непереборна за даних умов сила
(стихія, страйк, інший промисловий розлад, дія суспільного ворога, оголошена та не оголошена
війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові
заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус нестача
води через погодні та довкільні умови, вибух), дію якої неможливо упередити застосуванням
високопрофесійної практики персоналу і яка є обставиною, що звільняє від відповідальності за
невиконання зобов’язань. Така непереборна сила засвідчується Торгово-промисловою палатою
України згідно з Указом Президента України „ Про Торгово-промислову палату України” від
4 липня 1994 року та згідно з чинним законодавством України.
6.3. Про настання і припинення „форс-мажорних” обставин Сторони мають інформувати одна
одну невідкладно.
6.4. Про виникнення „форс-мажорних” обставин, які роблять неможливими повне або часткове
виконання зобов’язань за цим Договором, його виконання відсувається відповідно до часу,
протягом якого будуть діяти такі обставини.
6.5. Якщо „Форс-мажорні обставини” будуть продовжуватися протягом 3 місяців, то кожна із
Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором.

7. ПРЕТЕНЗІЇ
7.1. Претензії до якості виконання послуг пред’являються Замовником протягом 15 днів з
дати надання послуги.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Всі спори, які можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони вирішують
шляхом переговорів.
8.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди шляхом переговорів, спірні питання вирішуються
відповідно до чинного законодавства в судовому порядку без дотримання процедури
досудового врегулювання спорів.
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9.ІНШІ УМОВИ
9.1. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за даним Договором не допускається,
крім випадків, прямо передбачених цим Договором.
9.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
9.3. Всі зміни і доповнення до даного Договору дійсні у випадку їх підписання обома
Сторонами і є його невід’ємною частиною.

10.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Даний Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного надання послуг за
цим Договором та повних розрахунків до 31 грудня 2017 року.
9.2 Договір укладено на 2 аркушах у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну
силу - по одному д ія кожної із Сторін.

11. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК
Ново миргородська спеціальна
загальноосвітня школа - інтернат І-ІІІ
ступенів Кіровоградської обласної ради
26000 Кіровоградська область
м. Новомиргород, вул.. Маяковського,20
р/р 35410002030983
МФО 823016, код 23095180
УДКСУ VКіровоградській області
Тел./факс (05256) 4-19-10

ВИКОНАВЕЦЬ
ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку «Чайка»
26300 Кіровоградська область;
м. Новомиргород; вул.. Жовтнева, 49
р/р 26005052913426
МФО 323583 ПАТ КБ Приватбанк
Код ЄДРПОУ 05527060
Тел. 067-947-68-11.

Від "Виконавця"
Від Замовника

