ДОДАТОК 7
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
Про організацію оздоровлення дітей у літній період 2018 року відповідно до
обласної програми оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми
Кіровоградської області на 2018 рік
«___» ________2018 року

м._____________

Знам’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-Ш ступенів
Кіровоградської обласної ради
далі, „Замовник”, в особі директора Заруцької Надії
Володмирівни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони та Товариство з обмеженою
відповідальністю «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Чайка» в особі
директора Лихенко 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. Послуги дитячих літніх таборів, (путівки до дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначених
Законом України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” та відповідно до обласної
програми оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Кіровоградської області
на 2017 рік
1.2. Виконавець, надає Замовнику послуги оздоровчого закладу по оздоровленню та
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, далі послуги,
відповідно до калькуляції, що є невід’ємною частиною цього Договору.
1.3. Калькуляція містить інформацію про загальний перелік та вартість послуг, що
надаються Виконавцем із розрахунку на 1 особу. Вартість путівок є остаточною і індексації
не підпадає.
2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ, СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Загальна сума послуги по даному Договору становить 334 530,00 грн. (Триста
тридцять чотири тисячі п ’ятсот тридцять грн. 00 коп.)
2.2. Замовник проводить попередню оплату до 50 % від вартості путівки після заїзду
дітей на оздоровлення (лікування), на строк не більше одного місяця,(Постанова КМУ від 9
жовтня 2006 року № 1404) та решту суми, згідно акту виконання наданих послуг по факту
оздоровлення дітей після закінчення кожної зміни. У разі, якщо аванс не буде використаний
Виконавцем протягом місяця, він повертається на рахунок Замовника.
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 через централізовану бухгалтерію управління
освіти і науки облдержадміністрації.
3.1.3. У випадку затримки оплати послуг Замовником, як бюджетної державної
установи (відсутність коштів на розрахунковому рахунку), Замовник зобов’язується

провести оплату виконаних Виконавцем послуг протягом чотирнадцяти банківських днів з
дня надходження коштів на рахунок.
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 40 путівок для оздоровлення дітей. Вартість однієї путівки становить
_________грн.___ коп. (____________________________ гри._____кой.)
Протягом оздоровчих змін:
перша зміна - 22 путівки, путівки на суму 175230 грн. 00 коп. (Сто сімдесят п ’ять
тисяч двісті тридцять грн. 00 коп.)
друга зміна - 18 путівок, путівки на суму 159300 грн. 00 коп. (Сто п ’ятдесят
десять тисяч триста грн. 00 коп.)
3.3.2. Здійснити перевезення дітей із Знам’янської спеціальної загальноосвітньої
школи - інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради до місця оздоровлення і в
зворотному напрямку власним транспортом.
3.3.3. Забезпечити групу дітей у кількості 15 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 відповідним інвентарем.
3.3.12 Забезпечити відпочинок та приймання водних процедур дітьми на пляжі біля
водоймища. У разі розміщення водоймища за межами дитячого оздоровчого закладу
забезпечити перевезення дітей - інвалідів з тяжкими фізичними вадами опорно-рухового
апарату та на візках від закладу до водоймища і в зворотному напрямку, відповідно до
затвердженого адміністрацією табору графіку приймання водних процедур.
3.3.13. Забезпечити дітей у день від’їзду зі школи та від’їзду із табору пайком та
мінеральною водою. (Відповідно до п. 10.8. ДСанПіН 5.5.5.23-99 - Улаштування, утримання
і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів).
3.3.14. При виїзді із оздоровчого закладу оформити зворотні талони та акт наданих
послуг.
3.3.15. Надати Замовнику рахунки на оплату та калькуляцію на путівки.
3.3.16. Компенсувати всі визначені Замовником недоліки в надаваних послугах і
понесені ним , у зв’язку з цим збитки.
3.3.17. Забезпечити дітей, які оздоровлюються, засобами особистої гігієни (зубною
пастою, зубною щіткою, милом туалентним, шапмунем, туалетним папером та за потребою підгузками, гігієнічними прокладками).

3.3.18.
Забезпечити страхування дітей від нещасних випадків, які оздоровлюються в
оздоровчому закладі на оздоровчий період з урахуванням перевезення дітей із школиінтернату 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 має право:
3.5.1. На дострокове розірвання цього Договору і відшкодування збитків у випадку,
якщо Замовник порушує виконання своїх зобов’язань за цим договором.
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 („форсмажор”).
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 СПОРШ
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.
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 д о _________201___ року.
9.2 Договір укладено на 4 аркушах у двох примірниках, кожен з яких має однакову
юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.
11. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ:
Назва: ТОВ «ДЗОВ «ЧАЙКА»
Гайворон, вул. Пляжна,49

7060
52913426
'•БАНКУ

Д.КХЛихенко

ЗАМОВНИК:

Знам’янська спецшкола-інтернат
м. Знам’янка, вул. В.Голого,89
код 22215095
р/35414092038474 в Знам’янському
УДКСУ Кіровоградської області
МФО 823016
Директор
_______________________Н.В. Заруцька

Основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути
доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в
залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору.
Замовник зачитає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни
діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за
державні кошти.
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням
особливостей, визначених Законом (умови договору є невід 'ємною частиною документації
конкурсних торгів на які учасник погоджується подаючи свою пропозицію конкурсних
”

червня 2016 р.
Д.Лихенко

від

Додаток 1
до Договору
________ 2018 р.

ОБСЯГ ПОСЛУГ
з відпочинку дітей в літніх таборах
ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Чайка»
на 2018 рік
№ з/п

Зміни
2

1
1
2
3

І зміна
II зміна

Кількість
путівок
3
22
18

Ціна
однієї
путівки, грн
4
7965,00
8850,00

Сума,
грн
5
175230,00
159300,00

334530,00

ВСЬОГО

Д.Лихенко

