
Договір  

на виконання ливарних та зуботехнічних робіт 

 

м. _____   «___» ___________ 20__року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», іменоване надалі 

«Виконавець», в особі директора ______________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, 

та Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», іменоване надалі «Замовник», в 

особі директора ______________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей 

договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених 

цим Договором, виконувати ливарні роботи та складні зуботехнічні роботи  (надалі у тексті  

- Послуги), перелік яких зазначено у Протоколі узгодження договірної ціни на стоматологічні 

послуги  (Додаток 1 до Договору), що є невід’ємною частиною цього Договору, а Замовник 

зобов’язується прийняти ці Послуги та своєчасно здійснити їх оплату. 

1.2. Обсяги Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків 

Замовника. 

2. ЯКІСТЬ РОБІТ 

2.1. Виконавець зобов’язаний виконувати передбачені цим Договором послуги, якість 

яких повинна відповідати умовам діючих норм, стандартів та інших нормативно-правових 

актів, з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. 

2.2. Замовник для надання послуг зобов’язується забезпечувати Виконавця восковими 

репродукціями, якість яких має відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній 

документації, що встановлює вимоги до їх якості, та загальноприйнятим вимогам, 

встановленим до даного виду матеріалу.  

3. ЦІНА ДОГОВОРУ 

3.1. Загальна ціна Договору становить - ______ гривень __ коп. (_______________ гривень 

__ коп.), у тому числі ПДВ ______ гривень __коп. (_______________ гривень __ коп.). 

3.2. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін, шляхом 

укладення відповідної додаткової угоди. 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

4.1. Розрахунки між Сторонами проводяться на підставі підписаних ними Актів наданих 

послуг (виконаних робіт). 

4.2. Замовник здійснює оплату послуг протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дня 

підписання Сторонами Акту наданих послуг (виконаних робіт), шляхом перерахування 

Замовником грошових коштів у національній грошовій одиниці на поточний рахунок 

Виконавця. 

4.3. У разі затримки фінансування, оплата за надані послуги здійснюється протягом 10 

(десяти) банківських днів з моменту отримання Замовником відповідних коштів на свій 

рахунок. 

4.4.  Сторони здійснюють звірку розрахунків  щоквартально. 

4.5. Після проведення звірки Сторонами підписується Акт звірки взаєморозрахунків. 

4.6. У разі, якщо Актом звірки взаєморозрахунків зафіксована заборгованість Замовника 

перед Виконавцем, Замовник сплачує борг протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту 

отримання Замовником відповідних коштів на свій рахунок. 

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ 

5.1. Прийом воскових та гіпсових репродукцій та видача відлитих виробів проводиться в 

робочі дні в такий час: прийом та видача - з 830 год. до 1030 год.. 

5.2. Передача воскових та гіпсових репродукцій Виконавцю проводиться згідно із 
супровідною відомістю . 

5.3. Супровідна відомість складається Замовником відповідно до переліку послуг 
визначеному у Додатку 1 до цього Договору. 

5.4. Передача-приймання воскових та гіпсових репродукцій, відлитих Виконавцем виробів 

засвідчується підписами уповноважених осіб кожної зі Сторін у супровідній відомості. 



5.5. Строк виконання послуг Виконавцем становить 2 (два) робочих дні від дня передачі 

воскових репродукцій. 

5.6. Транспортування  воскових та гіпсових репродукцій і відлитих виробів здійснює 

Виконавець. Доставка воскових репродукцій і відлитих виробів транспортом та за рахунок 

Виконавця, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок Виконавця. 

5.7. У разі виготовлення Виконавцем виробу / послуги, що не відповідає вимогам якості 

Замовника, - останній має право вимагати від Виконавця замінити на виріб відповідної якості і 

Виконавець протягом доби з моменту вимоги зобов'язаний це зробити за свій рахунок і своїми 

силами, включаючи всі витрати на доставку. У разі прострочення виконання зазначеної вимоги 

/ невиконання - Виконавець оплачує штраф в розмірі 20% від вартості виробу, а також 

компенсує всі можливі з цим витрати (в т.ч. вартість претензій пацієнта і втрачену вигоду). 

5.8. Виконавець/учасник  зобов’язаний задовольнити основні претензії замовника за 

рахунок особистих засобів на протязі гарантійного терміну експлуатації конструкції. За 

несвоєчасне виконання зобов’язань по наданню послуг Виконавець сплачує Замовнику штраф 

у розмірі 20% від вартості замовленого заказу за кожний випадок окремо.  

5.9. Учасник повинен гарантувати виконання послуг у якості, що відповідає стандартам 

якості та іншим нормативним документам, затвердженим МОЗ України та чинним 

законодавством України . 

5.10. Факт надання послуг, вказаних в п.1.1.Договору, підтверджується Актами наданих 

послуг (виконаних робіт) та звірки взаєморозрахунків, підписаних Сторонами, які є 

невід’ємною частиною Договору. 

5.11. Обсяг виконаних послуг визначається щомісяця.  

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

6.1. Виконавець зобов’язаний: 
6.1.1. Виконати послуги належної якості, відповідно до супровідної відомості Замовника 

та умов цього Договору. 
6.1.2. Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, 

яка передбачена діючим законодавством. 

6.1.3. Виконавець відповідає за дотриманням правил охорони праці підпорядкованими 

йому працівниками під час надання послуг, передбачених даним договором. 

6.2. Виконавець має право: 
6.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги, у порядку 

встановленому цим Договором. 
6.2.2. У разі невиконання Замовником  зобов’язань за Договором, Виконавець має право 

достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Замовника за 10 календарних 

днів до дати розірвання Договору;  

6.3. Замовник зобов’язаний: 
6.3.1. Прийняти виконані послуги в терміни й у порядку, що передбачені цим Договором. 
6.3.2. Оплатити Виконавцю виконані послуги відповідно до умов, установлених цим 

Договором.  
6.4. Замовник має право: 
6.4.1. Отримувати послуги відповідної якості, обумовленої в Договорі. 
6.4.2. Зменшувати обсяги послуг та загальну ціну Договору, зокрема, в залежності від 

реального фінансування видатків Замовника. У такому випадку Сторони зобов’язані внести 

відповідні зміни до цього Договору. 

6.4.3. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором. 

6.4.4. У разі невиконання Виконавцем  зобов’язань за Договором, Замовник має право 

достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Виконавця за 10 календарних 

днів до дати розірвання Договору. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором 
Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором. 

7.2. У разі несвоєчасного виконання зобов’язань за цим Договором Виконавець сплачує 
Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості послуги, з якої допущено 
прострочення виконання за кожний день прострочення. 

7.3. Сплата  пені не звільняє Виконавця від виконання своїх зобов'язань за цим 
Договором у повному обсязі. 



7.4. У разі невиконання Замовником умов цього Договору, Виконавець має право 
призупинити надання послуг за цим Договором до виконання зобов’язань Замовником в 
повному обсязі.  

8. ПОРЯДОК  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у 

зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.  

8.2. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів він підлягає розгляду 

у судовому порядку відповідно до чинного законодавства. 

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ  
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які 
не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (загроза війни, дії 
іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, дії суспільного ворога, акти 
тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, заколот, повстання, масові 
заворушення, громадська демонстрація, страйк, аварія, пожежа, вибух та інші обставини, 
зазначені у статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»). 

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх 
виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 
документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею 
регіональними торгово-промисловими палатами. 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
10.1. Цей Договір набуває чинності з дня підписання і діє до 31 грудня 20_ року, а в 

частині розрахунків за переданий Товар та гарантійних зобов’язань - до повного їх виконання 
Сторонами.  

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову 
юридичну силу. 

10.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 
його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

11.ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ  
11.1. Всі зміни і доповнення до цього Договору повинні бути прийняті лише за згодою 

Сторін у формі додаткових угод, які є невід'ємною частиною цього Договору. 
11.2. У випадку зміни місцезнаходження, платіжних або інших реквізитів однієї із 

Сторін, така Сторона зобов’язана не пізніше 3 (трьох) днів з дня настання таких змін повідомити 
про це іншу Сторону. 

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

Замовник: 

      _______________________________ 

      _______________________________ 
 

Юридична адреса: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________  

_________________________________     

  

  Керівник 

 ___________________________________ 

 (підпис та печатка)                     (ПІБ) 

Виконавець: 

      _______________________________ 

      _______________________________ 

    

     Юридична адреса: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________  

_________________________________     

  

  Керівник 

     _________________________________ 

          (підпис та печатка)           (ПІБ) 

  

  



 

Додаток 1 

до Договору №______ 

від_____________20__ року 

 

ПРОТОКОЛ 

узгодження договірної ціни на послуги стоматологічні (ливарні роботи, складні 

зуботехнічні роботи) 

 

 

Ми, що нижче підписалися Замовник – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«___________», іменоване надалі «Виконавець», в особі директора ______________, який діє 

на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

«___________», іменоване надалі «Замовник», в особі директора ______________, який діє на 

підставі Статуту, узгодили, що ціни на надання послуг стоматологічних (ливарні роботи, 

складні зуботехнічні роботи) відповідно до п.1.1. Договору за наступним переліком складають:  

 

№ 

з/п 
Найменування послуги 

Ціна за 

одиницю, 

грн., без 

ПДВ 

Ціна за 

одиницю, 

грн., з 

ПДВ 

 Ливарні роботи:   

1 

Литво зі сталі  

для "Коронка по Бородюку", "Зуб литий", "Зуб литий с 

пластм.фасеткою", "Зуб литий с пластм.фасеткою з 

ретенц.пунктами", "Штифтовий зуб", "Штифтовий зуб с 

пластм.фасеткою" 

  

2 
МП суцільнолите  

для "Металопластмасова коронка (зуб)" 
  

 

Даний Протокол узгодження договірної ціни є підставою для здійснення відповідних 

розрахунків та платежів. 

 

 

 

Від ВИКОНАВЦЯ:    Від ЗАМОВНИКА: 

 

 

 

 

_________________ ___________  

            М.П. 

 

 

 

 

_________________   

            М.П. 

 



   

АКТ № __ 

про прийняття-передачі виконання робіт 

«__» ___________ 20__ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», іменоване надалі «Виконавець», в 

особі директора ______________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з 

обмеженою відповідальністю «___________», іменоване надалі «Замовник», в особі директора 

______________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку,  на підставі п. 3.1. Договору № 

______ про виконання ливарних та зуботехнічних робіт від “___” ________ 20__ року підписали 

цей Акт про наступне: 

1. В період з ___.___.20__р. по ___.___.20__р. Виконавець виконав та передав наступні 

роботи: 

№ Найменування послуг Ціна  Одиниці 

виміру 

Кількість Вартість  

  
    

  
    

      

      

      

 Разом     

Замовник прийняв вказані роботи по обсягу та якості. 

2.Вартість робіт становить __________________  грн. ___ коп., в т.ч. ПДВ - _____грн. 

3.Жодних претензій по якості та обсягу робіт Замовник немає. 

4.Акт підписано у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику - для кожної 

Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу. 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 

 

Замовник: 

      _______________________________ 

      _______________________________ 
 

Юридична адреса: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________  

_________________________________     

  

  Керівник 

 ___________________________________ 

 (підпис та печатка)                     (ПІБ) 

Виконавець: 

      _______________________________ 

      _______________________________ 

    

     Юридична адреса: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________  

_________________________________     

  

  Керівник 

     _________________________________ 

          (підпис та печатка)           (ПІБ) 

  

  

     

  

 


