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Сумський державний університет, іменований надалі як «Сторона-1», в особі ректора
Карпуші Василя Даниловича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та
TOB «РАМ.СА ГРУП», іменоване надалі як «Сторона-2», в особі директора Беязита
їлдирима, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, які надалі по тексту угоди разом
іменуються як «Сторони», уклали цю угоду про співробітництво (далі - Угода) про
наступне:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Угода регулює взаємини Сторін, їх права та обов'язки в питаннях, пов'язаних з
досягненням цілей, зазначених у п. 2.1 Угоди.
1.2. Об'єднання зусиль та дій Сторін для досягнення цілей, зазначених у п. 2.1 Угоди, не призводить
до створення простого товариства або іншої форми об'єднання вкладів та/або майна Сторін.
До правовідносин Сторін, що виникають на основі Угоди не застосовуються положення
глави 77 Цивільного кодексу України.
1.3. Угода носить рамковий характер і, по мірі необхідності, Сторони укладуть окремі договори
в рамках чинного законодавства України, що регулюють їхні взаємини з виконання Угоди.
1.4. Сторони не мають права виступати від імені іншої Сторони, брати зобов'язання від імені
або за рахунок іншої Сторони, а також робити заяви або запевнення від імені, або за
рахунок іншої Сторони.
1.5. У всіх взаємовідносинах з третіми особами Сторони будуть діяти від свого імені, нести свої
власні витрати і ризики.
1.6. Сторона-1 є власником виробничих потужностей (виробничих площ), випробувальних
лабораторій та стендів, до яких може надавати допуск Стороні-2 для якісного виготовлення
насосного обладнання для СВБ АЕС та запасних частин до нього і має для цього наступні
умови та дозвільну документацію:
- наявність виробничих потужностей та складських приміщень площею понад 1600 м ;
більше 100 одиниць обладнання; пристосувань і повірених та каліброваних ЗВТ і приладів;
атестованих лабораторій для визначення хімічного складу матеріалів, їх механічних
властивостей, тощо і атестованих стендів для гідравлічних та параметричних випробувань
насосного обладнання з параметрами до 3200 м /год по продуктивності, 600 м по напору і
100 кВт по потужності; кваліфікованого та атестованого персоналу тощо, які дозволяють
якісно та своєчасно виготовляти насосне обладнання і запасні частини до нього;
- наявність наукового персоналу та науково-дослідницької і науково-технічної бази
для дослідження доведення до рівня кращих світових вимог і стандартів якості та
надійності деталей і вузлів насосного та тепломеханічного обладнання;
- відповідність системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 9001:2015; в наявності дійсний
сертифікат на систему управління якістю № ГІА.СУЯ 164-20 від 13.08.2020 р.
1.7. Сторона-2 має проектну документацію, технічні умови, технічні завдання тощо на виготовлення
насосного обладнання для АЕС і запчастин до нього та має атестований персонал;
система менеджменту якості Сторони-2 також відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015, в
наявності дійсний сертифікат на систему управління якістю № ГІА.СУЯ 084-19 від 25.03.2019 p.;
Сторона-2 включена до переліку постачальників обладнання, робіт та послуг для ДП «НАЕК
«Енергоатом», в наявності діюче рішення про затвердження постачальника № РШ-П 0.22.083-19
від 22.11.2019 р.
2. ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ УГОДИ
2
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2.1. Предметом та ціллю Угоди є взаємовигідна співпраця між Сторонами у сфері використання
виробничих потужностей, інжинірингових послуг, проектування, виготовлення та
постачання насосного обладнання для АЕС а також запасних частин до нього, заміни
застарілого та удосконалення насосного обладнання, що експлуатується на АЕС (надалі Замовників) з виконанням та оплатою зазначених робіт у рамках окремих договорів, які
будуть підписуватись Сторонами у подальшому.

2.2. Сторони мають на меті запезпечити технічну підтримку, технічний супровід експлуатації, огляду і
ремонту насосного обладнання в порядку та на умовах, передбачених окремими договорами про
надання послуг, договорами підряду, які будуть укладені між Сторонами надалі згідно з чинним
законодавством України.
2.3. З метою взаємовигідного співробітництва, Сторони будуть обмінюватися інформацією, брати до
уваги взаємні рекомендації, що стосуються вирішення поставлених завдань та методів
виконання робіт, при необхідності відряджати своїх фахівців для узгодження проблемних питань,
проведення консультацій, участі у виконанні робіт, надання технічної допомога один одному, тощо.
2.4. Сторона-1 надає Стороні-2 послуги з виготовлення насосного обладнання для АЕС а також
запасних частин до нього з використанням наявного у її розпорядженні обладнання для
металообробки, зварювання, термічної обробки, слюсарної обробки та збирання, тощо в рамках
та на умовах окремо укладених в кожному конкретному випадку двосторонніх договорів.
2.5. Сторона-1, яка має в своєму розпорядженні сучасні лабораторії для проведення робіт з
фізико-механічних
випробувань,
визначення
хімічних
властивостей
матеріалів,
радіографічного контролю, капілярного та ультразвукового контролю, випробувань на
міжкристалічну корозію, гідравлічних випробувань обладнання, тощо, надає Стороні-2
послуги з вказаних робіт в рамках та на умовах окремо укладених в кожному конкретному
випадку двосторонніх договорів.
2.6. Сторона-1, яка має в своєму розпорядженні випробувальний стенд для проведення
параметричних випробувань насосного обладнання, надає Стороні-2 можливість проведення
параметричних випробувань насосного обладнання в рамках та на умовах окремо
укладених в кожному конкретному випадку двосторонніх договорів.
2.7. Сторона-1 надає Стороні-2 послуги з використання, необхідних для виготовлення насосного
обладнання для АЕС та запчастин до нього, програмного забезпечення та технологій,
власником яких вона є на підставі окремо укладених в кожному конкретному випадку
двосторонніх договорів.
2.8. У випадку надання Стороною-1, необхідних Стороні-2 для виконання робіт з виготовлення,
збирання, випробувань, фарбування, пакування, приймання тощо виробничих та складських
приміщень (площ) Сторона-2 може у рамках та на умовах окремо укладених в кожному
конкретному випадку двосторонніх договорів завезти необхідне обладнання (у разі відсутності
такого у Сторони-1) та забезпечити виконання робіт власним кваліфікованим і атестованим
персоналом (з метою скорочення термінів виконання робіт, у разі коли персонал Сторони-1
задіяний у виконанні власних виробничих завдань).
2.9. Сторони домовились про те, що дана Угода носить рамковий характер і виконання конкретних
робіт з виготовлення насосного обладнання для АЕС та запчастин до нього, а отже і їх вартість
встановлюються в окремо укладених в кожному конкретному випадку двосторонніх договорах.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Забезпечувати своєчасність виконання/надання та належну якість робіт і послуг, які
виконуються та надаються у рамках та на умовах окремо укладених в кожному конкретному
випадку двосторонніх договорів іншій Стороні для досягнення цілей, встановлених Угодою.
3.2. Протягом терміну дії Угоди, в рамках та на умовах окремо укладених в кожному випадку
двосторонніх договорів, надавати одна одній інформацію про нові технічні рішення у сфері ство
рення насосного обладнання та нових методиках його огляду і ремонту, розроблених Сторонами.
3.3. Забезпечувати завчасне, не менш ніж за 10 (десять) днів, письмове повідомлення одна одної
про необхідність участі фахівців Сторін у майбутніх ремонтах, огляді насосного обладнання,
а також у вирішенні питань його модернізації або заміни.
3.4. Своєчасно надавати одна одній повну та достовірну інформацію (креслення, стандарти, специфіка
ції та інші технічні дані), необхідну для належного виконання робіт/надання послуг Замовникам, в
рамках та на умовах окремо укладених в кожному конкретному випадку двосторонніх договорів.
3.5. Для координації співробітництва в рамках Угоди Сторони призначать відповідальних
працівників, які будуть уповноважені надавати чи отримувати необхідну для реалізації Угоди
інформацію та ініціювати/приймати рішення, а також повідомляти один одному номери
телефонів, факсів, адреси електронної пошти та поштові адреси, за допомогою яких буде
здійснюватися обмін інформацією між Сторонами.
3.6. Решта прав та обов'язків Сторін будуть регулюватися окремими договорами, укладеними в
рамках виконання Угоди.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цієї Угоди відповідно
до чинного законодавства.
4.2. Відповідальність Сторін за неналежне виконання своїх зобов'язань за договорами з виконання
робіт, надання послуг, тощо встановлюватиметься окремими договорами.
5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за
Угодою у випадках, коли таке невиконання матиме місце внаслідок дії форс-мажору, тобто
обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові
дії, блокада, страйк, дії уряду та ін.).
5.2. Про настання обставин форс-мажору Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну негайно з
наданням підтверджувальних документів, виданих компетентними органами.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
6.1. Усі суперечки, претензії і розбіжності, що виникають з Угоди або у зв'язку з нею, вирішуються
шляхом взаємних консультацій і переговорів.
6.2. У разі неможливості врегулювання розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду
у судовому порядку.
7. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ УГОДИ
7.1. Угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами.
7.2. Угода діє впродовж одного року з моменту її підписання Сторонами.
7.3. Угода може бути розірвана за взаємною згодою Сторін, або в порядку, передбаченому Угодою і
законодавством України.
7.4. Угода може бути достроково розірвана в односторонньому порядку будь-якою із Сторін. Про
дострокове розірвання Угоди в односторонньому порядку Сторона, що ініціює, зобов'язана
письмово повідомити іншу Сторону в строк не менше ніж за 60 календарних днів до плануємої
дати розірвання Угоди.
8.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони зобов'язуються конфіденційність стосовно отриманої одна від одної в рамках даної
Угоди інформації та не передавати її третім сторонам без письмової згоди на це одна від одної.
8.2. Сторони для виконання конкретних робіт укладатимуть окремі двосторонні договори, у яких
будуть виписані їх правовідносини щодо захисту конфіденційної інформації та комерційної
таємниці у відповідності з вимогами чинного законодавства України.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Усі додатки, зміни і доповнення до Угоди є її невід'ємною частиною і дійсні лише у тому
випадку, якщо вони виконані письмово і підписані уповноваженими представниками Сторін.
92. Зобов'язання та відповідальність Сторін за Угодою зберігають чинність для усіх правонаступників
Сторін, про що вони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну.
9.3. Всі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з Угоди або у зв'язку з нею, у тому числі
такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним,
підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
9.4. Угода складена у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної зі Сторін.
9.5. Якщо будь-яке із положень Угоди буде визнано/стане недійсним або нікчемним, інші її
положення продовжують діяти, а Сторони проводять переговори щодо внесення відповідних
змін до Угоди.

І

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Сторона-1:
Сумський державний університет
код ЄДРПОУ 05408289

Сторона-2:
TOB «PAM.CA ГРУП»
код ЄДРПОУ 34241373

Юридична/фактична/поштова адреса : 40007,
м. Суми, Зарічний район,
вул. Римського Корсакова, 2;

Юридична/фактична/поштова адреса: 01042,
м. Київ, Печерський район,
вул. Академіка Філатова, буд.10-А, офіс 3/29;

Тел.: +38 0542 68 44 02;

Тел./факс +380 44 384 16 62;

E-mail: secretary@sci.sumdu.edu.ua

