
Догчлнр № $  с̂фСУС'

м. Микола'1'в «_ 4С» РЯ—  2017 р.

Державне пщприемство «Адмппстрашя морських портов УкраТни» в oco6i 
начальника фиш «Октябрьск» державного пщприемства «Адмнйстращя морських 
riopxiB Укра'ши» (адмi11icipanisi спсчналпованого морського порту «Октябрьск») 
Егорова Андр1я Юршовича, ддачого на гпдстав! дов1реносп № 360 вщ 03.03.2017 р. та 
Положения про фш ю  «Октябрьск» державного пщприемства «Адмшютращя морських 
nopTiB УкраТни» (адмшютрацно спещал1зованого морського порту «Октябрьск») -  надал1 
1менуеться «Замовник» та

Приватне пщприемство «Центр еколопчноТ безпеки» - надал1 1менуеться 
«Виконавець», в oco6i директора Финна Володнмнра Викторовича, який д1е на пщстав1 
Статуту; (надал1 разом 1менуються Сторони, а кожна окремо -  Сторона) уклали цей догов1р 
(надал! 1менуеться Догов1р) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 .В порядку та на умовах, визначних цим Договором. Виконавець зобов'язуеться за 
заявкою Замовника протягом строгав, обумовлених Договором, надавати за плату послуги 3i 
збирання небезпечних вщхощв, що утворюються в результат! господарсько1 д1яльносп 
Замовника (дал1 -  Послуги), а Замовник в порядку та на умовах, визначних цим Договором, 
зобов'язуеться оплачувати тага Послуги.

1.2. Найменування Послуг згщно з нацюнальним класиф1катором Укра'ши ДК 021:2015 
“Сдиний закуп1вельний словник” визначаеться, як послуги у сфер! поводження з 
радюактивними, токсичними, медичними та небезпечними вщходами (ДК 021:2015 
90520000-8).

1.3.Поняття «збирання небезпечних вщхцщв» включае насту пн i етапи: оргашзащя 
процесу вилучення, безпосередне вилучення вщход1в та оргашзащя перевезення вщхсцнв з 
територн Замовника.

1.4. Детальна шформащя щодо обсягу закушвлк вартост1 та найменування Послуг, як1 
надаються за цим Договором, мютиться у Додатку 1, що е невщ’емною частиною цього 
Договору.

1.5. Зазначеш у Додатку 1 обсяги закушвл1 можуть бу ги зменшенш в залежност! вщ 
виробничих потреб Замовника, в межах затверджених виданов на дану закушвлю. У раз1 
зменшення обсяг1в закуп1вл1 ц1на договору зменшуеться в залежност1 вщ змши таких обсяпв.

2. Ц1НА ДОГОВОРУ I ПОРЯДОК РОЗРАХУНК1В

2.1. Загальна цша Договору становить 59 871,40 грн. без ПДВ (п’ятдесят дев’ять 
тисяч eicmcom сшдесят одна грн. сорок коп.), кр1м того сума ПДВ 11 974,28 грн. 
(одинадцять тисяч дев’ятсот сшдесят чотири грн. двадцять eici.w коп.) , всього щна 
цього Договору 71 845,68 грн. з ПДВ (сшдесят одна тнсяча eicmcom сорок п ’ять грн. 
шктдесят eicm коп.), та складаеться з суми вартосп та обсяпв Bcix Послуг за детальнщю 
шформащею щодо обсягу закушвлй вартосп та найменування Послуг, яга надаються за цим 
Договором, (Додатку 1), що е невщ’емною частиною цього Договору.

2.2. Цша договору визначена з урахуванням вартосп ycix додаткових витрат, витрат на 
сплату податгав, та шших обов’язкових платеж1в i збор1в, що сплачуються або мають бути 
сплачеш Виконавцем. Bci cynyrni витрати, що несе Виконавець вщносно супроводжуючих 
послуг по вилученню вщход1в Замовника, наданих трет1ми сторонами, компенсуються лише 
за рахунок Виконавця.

- с/KW'



2

2.3. Вартють окремих послуг у склад1 Послуг Замовника не оплачуеться (не 
вщшкодовуються), а витрати на !х виконання вважаються врахованими в Додатку 1 до 
цього Договору.

2.4. Оплата наданих Послуг здшснюеться Замовником шляхом перерахування 
грошових коптив на поточний рахунок Виконавця протягом 5 (п'ятнадцять) банювських 
дшв з дати складання Акта наданих послуг на пщстав! орипналу належним чином 
оформленого рахунку

2.5. При складанш первинних облжових докум ент (акт1в наданих послуг, акпв, 
paxyHKie тощо) необхщно керуватися нормами Закону Украши «Про бухгалтерський облш 
та ф1иансову звшпсть в Украйн», а також враховувати особливост1 оргашзацшно! 
структури державного пщприемства «Aдмiнicтpaцiя морських порпв Украши».

2.6. При заповненш такого рекв1зиту первинного документу як назва Замовника, 
необхщно вказувати у такш послщовност! наступну шформащю:

- назва юридично'! особи: державне пщнрнемство «Адмшютращя морських порпв 
Украши»;

- назва фш\‘, для якоТ фактично надаються послуги: фш я «Октябрьск» державного 
пщприемства «Aдмiнicтpaцiя морських порт1в Украши» (адмшютращя спец1ал1зованого 
морського порту «Октябрьск»);

1дентифкацшний код юридично\' особи: 38727770
1дентиф1кацшний код фши «Октябрьск» (для яко'1 фактично надаються послуги): 

38728512.
2.7. При заповненш такого рекв!зиту первинного документу як адреса Замовника, 

необхщно вказувати у такш послщовност! наступну шформацпо:
- мюцезнаходження юридично!' особи: 01135, м. Кшв, проспект Перемоги, 14;
- адреса ф ш '1 «Октябрьск» (для я ко! фактично надаються послуги): 54052, м. 

Миколшв, а/с 170.
2.8. При складанш податкових накладних в обов’язковому порядку заповнювати 

наступи! поля податковоТ накладно'!:
- поле «еДРПОУ покупця» - 38727770
(щентифжацшний код юридично! особи -  ДЕРЖАВНОГО ПЩПРИСМСТВА 

«АДМ1Н1СТРАЦ1Я МОРСЬКИХ ПОРТ1В УКРАШИ»)
- поле «номер фши покупця» - 15
(номер ФШИ «ОКТЯБРЬСК» ДП «АМПУ» (АДМ1Н1СТРАЦН 

СПЕЦ1АЛ130ВАН0Г0 МОРСЬКОГО ПОРТУ «ОКТЯБРЬСК»)).

З.ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ, ЯК1СТБ ПОСЛУГ

3.1. Обсяг та види вщход1в, що пщлягають збиранню, визначаються у в1дповщн1й Заявщ 
(Додаток 2 до Договору) Замовника, який направляе Заявку на адресу Виконавця за 
допомогою засоб1в факсимшьного зв’язку на номер 048-705-48-96 або електронною 
поштою на адресу info@ ekologycentre.com.ua.

3.2. Заявка на збирання вщход1в подаеться Замовником за 10 календарних дшв до дати 
запланованого збирання.

3.3. Приймання вщход1в за юлькютю та як1стю проводиться за мюцезнаходженням 
склад!в Замовника двосторонньою KOMicieio, що складасться з представниюв Сторш.

3.4. Шд час збирання/вилучення Виконавцем вщход^в, Сторони складають Акт 
приймання-передач! в1дход!в, що п1дписуеться представниками Сторш. Завантаження 
вщход1в на транспорт Виконавця здшснюеться персоналом Замовника. Транспортування 
вщход!в здшснюеться силами i за рахунок Виконавця. Виконавець використовуе тару 
Замовника для перевезення небезпечних вщход1в.

(АДМ1ШСТРАЦ1Я
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3.5. Якщо за даними документе Замовника та фактичним пщрахунком вщход1в на 
мiciii IX приймання виникае розбмжшсть у кшькосп та/чи якосп, то така розб1жшсть 
вказуеться в AKTi наданих послуг.

3.6. Протягом трьох робочих дшв з моменту складання Акту приймаиня-передач1 
вщход1в, Сторони пщписують Акт наданих послуг, що свщчить про вщсутшсть у Crop in 
претензш одна до одно!.

3.7. Виконавець збирае/вилучае вщходи та оргашзовуе подальше поводження з 
вщходами самостшно або 13 залученням трета oci6, на свш розсуд та за свш рахунок.

3.8. Право власносп на вщходи переходить Виконавцев1 в момент пщписання Акту 
прийому-передач1 вщход1в.

3.9. Вщповщальшсть за порядок вилучення вщхо/цв та безпосередньо вилучеш вщходи 
несе Виконавець у порядку та на умовах, передбаченим цим Договором, внутрпишми 
документами Виконавця та дпочим природоохоронним законодавством Украши.

3.10. Вщповщальшсть за будь-яю несприятлив1 наслщки в результат! подання 
неправильних ведомостей, неправильного поводження з вщходами, аварш або шших 
непередбачених подш, у тому числ1 за здшснення альтернативних заход!в i3 забезпечення 
надання Послуг, зазначених у Роздш 1 цього Договору, або повернення вщход1в у pa3i 
неможливост1 виконання умов Договору, несе Виконавець.

3.11. Виконавець повинен надати Замовнику Послуги у вщповщносп до вимог 
Закону Укра'ши „Про вщходи” вщ 05.03.1998 №187/98-ВР.

4. П Р А В А  Т А  О Б О В 'Я З К И  C T O P I H

4.1. Виконавець зобов’язаний:
4.1.1.Призначити вщповщальну особу за приймання Заявок вщ Замовника та пщписання 

Акт1в наданих послуг. Розпорядч1 документа Виконавця, як1 визначають вщповщальних oci6 
за приймання Заявок та пщписання Акпв наданих послуг, протягом 2 - х  дшв з моменту 
пщписання даного Договору, надати до сектору еколопчноТ безпеки Замовника.

4.1.2. За дорученням Замовника надати Послуги з збирання/вилучення вщход'ж в строк 
не п1зн1ше 10 робочих дшв з дня отримання Заявки Замовника;

4.1.3. Забезпечити яюсне надання Послуг;
4.1.4. При неможливос'п у передбачений цим Договором терм1н надати Послуги, 

негайно повщомити про це Замовника шляхом надсилання факсу або електронного листа;
4.1.5.В nponeci збирання/вилучення та o6iry вщход1в, додержуватись вимог 

природоохоронного законодавства Укршни, cain'iapunx правил та вимог техшки безпеки при 
Bcix технолопчних операц1ях з в1дходами;

4.1.6. Мата Bci необх1дн1 дшч1 дозволи (лщензй'), як1 необхщн1 для надання Послуг, 
пов’язаних i3 предметом закушвлк

4.1.7. Нести вщповщальнють за будь-як1 несприятлив1 насл1дки у результат! подання 
неправильних вщомосгей, неправильного поводження з вщходами. аварш або iHmnx 
непередбачених подш.

4.1.8. Забезпечити надання Послуг на умовах, встановлених цим Договором, з 
дотриманням вимог природоохоронного законодавства. ГПд час надання Послуг вжити Bci 
необхщш заходи для захисту довкшля вщ забруднення.

4.1.9.Виконувати належним чином шип зобов’язання, передбачен1 цим Договором, 
Цившьним i Господарським кодексами Укра'ши, шшими актами законодавства

4.1.10. Надати Замовнику належним чином оформлену податкову накладну/розрахунок 
коригування податково'1 накладно!, складенуО) в елекгронн1й форм! та зареестровану(1) в 
Сдиному peecTpi податкових накладних (СРПН) в порядку та строки, визначеш 
законодавством Укршни.

|  « ч л . ' я  - О К Г Я Е Р Ь О К .  Д В 1 * Ж Л В Н в Р й
т д а Р и е м с т в А  „ л д ш ш с т р а ш я

МОРСЬКИХ ПОРТ1В УКРАТНИ^( АД М Щ1СТРАШЯ 
СПЕЦ1АЛ1ЭОВАНОГО МОРСЬКОГО 

П О Р Т У  « О К Т Я  БРЬСК»)
3apot- т ррван.о в ж\грна_гп реестт-аци договор! а
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4.2.Виконавець мае право:
4.2.2.На дострокове надання Послуг за погодженням Замовника.
4.2.3. На отримання вщ Замовника шформацн, необхщноУ для надання Послуг за цим 

Договором.
4.2.4. На отримання за надаш Послуги оплати в po3M ipax i строки, передбачеш цим 

Договором.
4.3. Обов’язки Замовника:
4.3.1. Спакувати вщходи згщно чинного Законодавства Укра'ши у свою тару. Тара 

Замовника шсля вивозу вщход1в поверненню не пщлягае.
4.3.2. Прийняти у Виконавця результат наданих Послуг й шдписати Акт наданих 

послуг протягом 3-х робочих дшв чи направите мотивовану вщмову вщ приймання Послуг у 
цей же строк.

4.3.3. Сплатити Виконавцю вартють наданих Послуг в порядку, у строки та на умовах 
цього Договору.

4.4. Замовник мае право:
4.4.1. Ьпщювати внесения змш до Договору, вимагати роз1рвання Договору та 

вщшкодування збитюв за наявносп ктотних порушень Виконавцем умов Договору.
4.4.2. Вимагати безоплатного виправлення недолшв, що виникли внаслщок 

допущених Виконавцем порушень, або виправити i'x власннми силами. У такому раз1 
збитки, завдаш Замовнику, вщшкодовуються Виконавцем, у тому числ1 за рахунок 
вщповщного зменшення загально'1 вартост1 Послуг.

4.4.3. Вщмовитись вщ прийняття результатов надання Послуг, якщо надаш Послуги 
не вщповщають умовам Договору, у порядку, передбаченому цим Договором, i вимагати 
вщ Виконавця вщшкодування збитюв, якщо вони виникли внаслщок невиконання або 
неналежного виконання Виконавцем своГх обов'язюв за цим Договором.

4.4.4. Повернута рахунок Виконавцю без здшснення оплати в pa3i неналежного 
оформления первинних документе.

4.4.5. Зменшувати обсяг закушвл1 Послуг та цшу цього Договору
4.4.6.У вииадку виявлення недолшв у наданих Послугах на свш розсуд:
- вимагати вщ Виконавця усунення недолнав без додатковоУ оплати;
- вимагати пропорцшного зменшення цши наданих Послуг;
- вимагати вщ Виконавця вщшкодування витрат на усунення недолшв власними або 

залученими силами.
4.4.7 У вииадку порушення Виконавцем зобов’язань за цим договором Замовник мае 

право застосувати оперативно-господарську санкщю у вигляд1 вщмови вщ встановлення 
на майбутне господарських вщносин з Виконавцем.

5. В1ДПОВ1ДАЛЫПСТЬ СТОРШ ТА ВИР1ШЕННЯ СПОИВ

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони 
несуть вщповщальшсть на умовах визначених цим Договором та законодавством Украши.

5.2. За порушення Виконавцем строю в виконання зобов’язання, Замовник стягуе з 
Виконавця пеню у po3Mipi 0,1 вщсотка вартосп Послуг, з яких допущено прострочення 
виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять дшв. Замовник 
додатково стягуе з Виконавця штраф у po3Mipi семи вщсотюв вказано! Bap rocri.

5.3. За порушення Виконавцем умов зобов’язання щодо якосп Послуг Замовник мае 
право стягнути з Виконавця штраф у po3Mipi 20 (двадцяти) % вартосп неяюсних Послуг. 
Однак сплата штрафу не звшьняе Виконавця вщ обов’язку усунення виявлених недол1к1в 
власними силами та засобами за свш рахунок протягом одного мюяця вщ моменту надання 
неяюсних Послуг Замовнику. Якщо Сторони не досягнуть згоди щодо вартост1 неяюсних 
Послуг, вона визначаеться погодженим експертом чи експертом, призначепим судом.
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5.4. За порушення Замовником строгав оплати, зазначених у Договор^ Виконавець мае 
право стягнути з Замовника пеню у po3Mipi 10% облжово!' ставки Нацюнального банку 
Укршни вщ суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

5.5. Сплата пеш та штрафу не звшьняе Сторону, яка порушила зобов’язання, що виникае 
з цього Договору, вщ виконання зобов’язання належним чином.

5.6.Вщповщальшсть за будь-яга несприятлив1 наслщки в результат! подання 
неправильних ведомостей, неправильного поводження з вщходами, аварш або шших 
непередбачених подш, у тому чиоп за здшснення альтерната вних заход1в i3 забезпечення 
надання Послуг, зазначених у Роздш1 1 цього Договору, або ре1МПорту вщход1в у раз1 
неможливосп виконання умов Договору, несе Виконавець.

5.7. Ус1 спори, що виникають з цього Договору або пов’язаш з ним, Сторони будуть 
намагатися вир1шувати шляхом переговор1в.

5.8. Якщо вщповщний cnip неможливо виршити шляхом переговор1в, вш виршуеться в 
судовому порядку за встановленою пщвщомчютю та пщсудшстю такого спору вщповщно до 
чинного законодавства Укршни.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБ0РН01 СИЛИ

6.1. Жодна i3 CTopiH цього Договору не несе вщповщальносп перед шшою Стороною за 
несвоечаснють або неможливють виконання cbo ix  зобов’язань внаслщок дп непереборноУ 
сили у Tift Mipi, у якш таке прострочення або невиконання не можуть бути вщнесеш за 
рахунок вини або недогляду Сторони, яка посилаеться на несвоечаснють або неможливють 
виконання cbo ix  зобов’язань за Договором у зв’язку з обставинами непереборноТ сили.

6.2. Використане у п. 6.1 поняття дп непереборноТ сили означае випадки, яга не 
пщдаються розумному контролю Сторони, яка проголошуе форс-мажорш обставини, в тому 
числи але не обмежуючись цими, тага поди, як вшна блокада, ембарго, випадки 
громадянськоТ' непокори прашвниюв або будь-яга закони, декларацп, норми, вка'лвки та 
декрета, що виданi державними органами та знаходяться пщ ix контролем.

6.3. У випадку настання обставин непереборно!’ сили строк виконання зобов’язань за 
Договором вщкладаеться на той час, протягом якого будуть Д1яти так1 обставини. Якщо таю 
обставини та i’x наслщки будуть тривати бшьше трьох м1сяц1в, то кожна 31 Стор1н мае право 
вщмовитися в1д подальшого виконання зобов’язань за Договором, i у цьому випадку жодна i3 
Стор1н не буде мати права на вщшкодування шшою Стороною можливих збитк1в.

6.4. Сторона, для яко!' настала неможливють виконання зобов’язань за Договором, 
повинна про настання таких обставин невщкладно повщомити (факсом або телексом) шшу 
Сторону, а також у п’ятнадцятиденний терм in надюлати поштою зареестроване повщомлення, 
видане Торгово-промисловою палатою Украши або шшим компетентним органом держави.

6.5. Належним доказом наявносп зазначених вище обставин та ix тривалост1 е довщки, 
що видаються в1дповщно Торговою-промисловою палатою Украши або шшим компетентним 
органом держави. Неповщомлення або несвоечасне повщомлення позбавляе Сторону права 
посилатися на будь-яку вищезазначену обставину як на пщставу для звшьнения вщ 
вщповщальносп за невиконання зобов’язань за цим Договором.

7. TEPMIH ДИ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Догов1р набирае чинност1 з дата пщписання Сторонами та скршлення 
печатками Стор1н i д1е до 31.12.2017 року, а в частит розрахунгав - до повного виконання 
Замовником cboix зобов’язань.

7.2. Д1я Договору про закушвлю може продовжувагися на строк, достатнш для 
проведения процедури закупieni на початку иастугаюго року, в обсязц що не перевищуе 20 
вщсотктв суми, визначено1 в Договор!, якщо витрати на цю мету затверджено в установленому 
порядку.
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7.3. Закшчення строку дп Договору не звшьняе Сторони вщ вщповщальносп за його 
порушення, яке мало мюце пщ час дп' Договору.

7.4. Yci спори, що виникають з цього Договору або пов'язаш i3 ним, вир1шуються 
шляхом переговор1в мЬк Сторонами.

7.5. Якщо вщповщний cnip не можливо вир1шити шляхом переговор1в, вш 
вир1шуеться в судовому порядку за встановленою тдсуднютю.

8. ДОТРИМАННЯ СТОРОНАМИ АНТИКОРУПЦШНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

8.1. Кожна 3i Сторш цього Договору, з метою забезпечення дотримання 
антикорупцшного законодавства, домовились про наступне:

8.1.1. дотримуватись та забезпечити дотримання антикорупцшного законодавства з 
боку CBoi'x прац1вник1в, а також будь-ким з oci6, що на не! працюють чи д1ють в1д и iMeHi;

8.1.2. вщмовитись вщ стимулювання яким-небудь чином пращвниив шшоТ 
Сторони, у тому числ1 шляхом об1цянки, пропозицп, надання грошових копшв або 1ншого 
майна, переваг, пшьг, послуг, нематер1альних актив1в, будь-яких 1нших вигод 
нематер1ального чи негрошового характеру, що ставить пращвника у певну залежшсть i 
спрямоване на забезпечення виконання цим пращвником яких-небудь д1й на користь 
стимулюючоТ його Сторони.

8.2. Пщ д1ями прац1вника, здшснюваними на користь стимулюючоТ його Сторони, 
розумшться:

8.2.1. надання невиправданих переваг пор1вняно з шшими контрагентами;
8.2.2. надання будь-яких гарантш;
8.2.3. прискорення юнуючих процедур;
8.2.4. mini дп, виконуван! прац1вником в рамках своТх посадових обов'язк1в, якщо 

вони йдуть врозр1з з принципами прозорост1 i вщкритост1 стосушав М1Ж Сторонами.
8.3. У раз1 виникнення у одшеТ з1 Сторш пщозр, що в1дбулося чи може вщбутися 

порушення будь-яких положень цього роздшу Договору, в1дпов1дна Сторона зобов'язана 
повщомити 1ншу Сторону в письмов1й форм!. Шсля письмового пов1домлення, вщповщна 
Сторона мае право зупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання 
протягом десяти робочих дшв з дня направления повщомлення письмового пщтвердження 
вщ шшоТ Сторони, що порушення не вщбулося або не вщбудеться.

8.4. У раз1 порушення одшею Стороною зобов'язань утримуватися в1д заборонених 
цим роздшом дш та/або неотримання 1ншою Стороною у всгановлений Договором термш 
пщтвердження, що порушення не вщбулося або не вщбудеться, шша Сторона мае право 
роз1рвати Догов1р в односторонньому порядку, направивши письмове повщомлення про 
роз1рвання.

8.5. Сторона, з чие‘1 1нщ1ативи був роз1рваний цей Догов1р вщповщно до положень 
цього роздшу, мае право вимагати вщшкодування реального збитку, що виник внаслщок 
такого роз1рвання.

9. ШШ1 УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Bci права та обов’язки Замовника (в т.ч. ведения бухгалтерського обл1ку, 
проведения розрахунюв, пщписання первинних документ1в, прпймання-передача послуг 
за кшькютю та як1стю тощо), як! передбачен1 цим Договором, виконуються вщокремленим 
п1дрозд1лом Державного пщприемства «Адмшютращя морських порт1в Укра'ши» - фшею 
«Октябрьск» Державного пщприемства «Адм1н1страц1я морських порт1в Укра'ши» 
(адм1н1страц1ею спец1ал1зованого морського порту «Октябрьск»).

9.2. Догов1р про закутвлю укладаеться в1дпов1дно до норм Цившьного кодексу 
УкраТни та Господарського кодексу УкраТни з урахуванням особливостей, визначених 
Законом УкраТни «Про публ1чш закушвлЬ) вщ 25.12.2015 № 922-V11I (31 змшами та
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по даному Договору, Сторони зобов язаш повщомити одна одну не шзшше 10 календарних 
дшв теля виникнення таких змш.

9.12. Bci змши та доповнення до даного Договору складаються у письмовш форм1 i 
вважаються дшсними теля i'x пщписання представниками обох Сторш. Bci доповнення до 
даного Договору вважаються його невщ емною частиною.

9.13. У всьому шшому, непередбаченому умовами даного Договору, вщносини 
стор1н регулюються нормами Цившьного кодексу Укра'ши, Господарського кодексу 
Украши.

10. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

10.1. Невщ’емною частиною цього Договору е Додатки до договору.
- Додаток 1 - Детальна шформащя щодо обсягу закушвлк вартосп та найменування
Послуг, як1 надаються за цим Договором.
- Додаток 2 -  Заявка.

11. М1СЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВ13ИТИ I ШДПИСИ СТОРШ:

“ЗАМОВНИК”

Державно пщприемство «Адмннстращя 
морських nopTiB УкраУни»
01135, м. Кшв, проспект Перемоги,14 
1нд.код 38727770

“ВИКОНАВЕЦЬ”

Приватне пщприемство «Центр 
еколопчно')' безпеки»
65029, м. Одеса, вул. Кляз1вська, 32 
1нд.код 37549098

в id 1мен1 «АдмШстраци»
ФЫя «Октябрьск» державного пщприемства 
«Адмшютращя морських порпв Украши» 
(адмшютращя спещалпованого морського 
порту «Октябрьск»)
54052, м. Микола'нз, а/с 170 (поштова адреса: 
а/я 1090)
ШН 387277726597 1нд. Код 38728512 
Тел./факс 0512-67-54-09 
E-mail: smp.oktyabrsk@optima.com.ua 
п/р 26001000009836 в ПАТ 
«УКРЕКС1МБАНК»
МФО банку: 322313
поточний рахунок: 26005924425412 в АБ 
«УКРГАЗБАНК»,
МФО 320478

Начальник фши 
«Адмшнпгращя > 
(адмннстращя с

0

«Октябрьск» ДП 
орських nopTiB Укра'ши» 

пованого морського

АЛО. Сгоров

ГПН 375490915535
Тел./факс (048) 705-48-95, (048) 705-48-96 
E-mail: infb@ecologycentre.com.ua 
p/p 26005322293500 в АТ «Укрсиббанк» 
МФО 351005

Директор приватного пщприемства 
«Центр еколопчноТ безпеки»

К Р Л Г

/*/п/дприенс

аЛ Денг<кЬ1к„ ■- / ‘и//
В.В. Финн

|  « О К Т Я Б Р Ь С К *  Д Е Р Ж А В Н О Г О  1
1 шдприемствл « а д м ш ю т р а щ я  I

М О Р С Ь К И Х  П О Р Т 1В у к р а Т н и  ► I 
.

сфоК' /У-

mailto:smp.oktyabrsk@optima.com.ua
mailto:infb@ecologycentre.com.ua


9

Додаток 1
до договору № '/■+-
вш  У Л . №  2017р.

Детальна шформащи тодо обсягу закутвлц вартосН та найменування Послуг,
Hid надаються за цим Договором

№
з/п

Найменування послуги Код за ДК 
005-96

Од.
BHMipy

Юль
KICTb

Цша за 
од. без 

ПДВ, грн

ВарНсть 
без ПДВ, 

грн.
Збнрання небезпечних вщход!в:

1
Лампи люмшесцентш та вщходи, як1 
мютять ртуть, mini 3incoBaHi або 
вщпрацьоваш

7710.3.1.26 шг. 400 5,00 2000,00

2 Залишки очищения резервуар1в для 
збер1гання, що мютять нафтопродукти 6000.2.9.17 т 1 1900,00 1900,00

3
Матер1али обтиральш з!псован1, 
вщпрацьоваш чи забрудненш (ганч1р’я 
промаслене)

7730.3.1.06 т 0,48 3500,00 1680,00

4
В1дходи стабшхзоваш чи затвердил за 
допомогою матер1алу зв’язувального 
неоргашчного (nicoi<, тирса промасленн1)

9010.2.3.02 т 0,5 3500,00 1750,00

5 Шпали зал!зничних або трамвайиих кол1й 
некондицшш 2000.3.1.16 т 50 875,00 43750,00

6
Тара дерев'яна використана (за винятком 
вщход1в тари, що утворилась пщ час 
перевезеиь)

7710.3.1.06 т 1 830,00 830,00

7 Одяг зношений чи зшсований 7710.3.1.13 т 0,1 2500,00 250,00

8 Взуття зношене чи зшсоване 7710.3.1.14 т 0,05 2500,00 125,00

9
Одяг захисний зшсований, 
вщпрацьований чи забруднений 
(рукавищ, респ1ратори, iH uie)

7730.3.1.07 т 0,08 2500,00 200,00

10 Flanip та картон пакувалып зшсоваш, 
вщпрацьоваш, чи забрудненш 7730.3.1.01 т 0,5 1000,00 500,00

11

Устаткування електронне загального 
призначення зшсоване, вщпрацьоване або 
неремонтнопридатне (мобшьш телефони, 
комп’ютерна техшка, електричш 
прибори, шше)

7740.3.1.04 т 0,6 5830,00 3498,00

12
Батаре1 свинцев1 зшсоваш або 
вщпрацьоваш(Вщпрацьоваш 
акумулятори)

6000.2.9.04 т 0,45 1660,00 747,00

13

Шини, зшсоваш перед початком 
експлуатацп, вщпрацьоваш, пошкоджеш 
чи забруднеш або забруднеш пщ час 
експлуатацп (Вщпрацьоваш пневматичш 
шини)

6000.2.9.03 т 0,55 2500,00 1375,00

14
Вщходи, як! утворилися при експлуаташ'Т 
транспортних засоб1в та перевезень, не 
позначен! шшим способом або

6000.2.9.
-------------------

т 0,04 5410,00
216,40

шдприемствл ,адм1Н1СТ! 
МОРСЫ rfX ПОРТ1В укра!



Додаток 2
до договору № А / /
вщ YelL, 2017р.

НА Ф1РМОВОМУ БЛАНКУ 

ЗАЯВКА

Вщповщно до Договору № ___________ вщ «____» ______________2017 р. надати
послуги у сфер1 поводження з рад1оактивними, токсичними, медичними та небезпечними 
вщходами за кодом ДК 021:2015 90520000-8 (збирання небезпечних вщход1в) наступних 
вщход1в:

№
п/п Назва вщход1в Одшшця

втйру
Кшыасть
вщход1в

Тара/упаковка

Контактна особа: __________________
Контактний телефон: __________________
Дата заявки:_____________________________

___________________________ Пщпис
М.П.

ЗАМОВН
Начальна
«Адмшк

фклш «Октябрьск» Д11 
ащя морських порт1в Укра’ши»
iictp, .цш спещалгзованого морського 

ЛО.Сгоров

ВИКОНАВЕЦЬ
Директор приватного пщприемства 
<Центр еколопчно'1 безпеки»

/У*у
4Г \ it

IL
1Л1И

а н л / я  « о к т я в р ь с к Г ’д е р ж
ш д п р и е м с тв л  <АДмш!с

М О Р С Ь К И Х  Л О Р Т 1 Б  У К Р .


