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Нэг. Еренхий эүйл
Энэхүү гэрээг нэг талаас Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын эрүүл
мэндийн төвийг төлөөлж нярав Б.Энхцэцэг /цаашид үүрэг гүйцэтгэгч тал гэх/, нөгөө
талаас Шивээ-Овоо ХК-ийн ХАБЭА-н хэлтсийн ээлжийн ахлах эмч Л.Байгалмаа
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дугаар тушаал, Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2006 оны 370, 387
дугаар тушаал, Эрүүл мэнд спортын сайдын 2015 оны 459 дүгээр тушаалыг
удирдлага болгон дараах нөхцөлтэйгээр харилцан тохиролцож байгуулав.

Хоёр. Гэрээний үндсэн зорилго

2.1. Энэхүү гэрээний зорилго нь Шивээговь сумын эрүүл мэндийн төв нь Шивээ-Овоо
ү}^_мми эмнэлэгийн тусгзй хог хаягдлыг устгах үйлчилгээ үэүүлснээр эмнэлэгийн
гаралтай хог хаягдлыг аюулгүй устгах үйл ажиллагааг сайжруулахад оршино.
2.2 Гэрээний хугацаа 2017 оны 12 сарын 15-наас 2018 оны 12 дугаар сарын 15
хүртэл 1 жилийн хугацаагаар байгуулав.

Гурав. Гүйцэтгэгч талын эрх, үүрэг

3.1 Гүйцэтгэгч тал нь эмнэлэгийн тусгай хог хаягдлыг зохих журмын дагуу хүлээн авч
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3.2 Эмнэлэгийн тусгай хог хаягдлыг зохих журмын дагуу үнэ төлбөргүй устгах
ажиллагааг гүйцэтгэнэ.
3.3 Эмнэлэгийн

тусгай

хог

хаягдлын

хадгалалт,

хамгаалалт,

тээвэрлэлттэй

холбоотой мэдээллээр хангах, санал солилцох, шаардах эрх, үүрэгтэй.
Дөрөв. Захиалагч талын эрх үүрэг

4.1 Захиалагч тал нь эмнэлэгийн тусгай хог хаягдлыг зохих журмын дагуу
зориулалтын аюулгүй хайрцаг буюу уутанд хийж сар өдөр, жин хэмжээг тавьж
хүлээлгэн өгнө.
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баталсан эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт СТ-28, 29-ийг хөтөлж ажиллана.
4.3 Захиалагч тал нь Гүйцэтгэгч талаас өгсөн мэдээлэл, шаардлагыг хүлээн авч
биелүүлэх, харилцан санал солилцох эрх, үүрэгтэй.
Тав. Хариуцлага

5.1 Энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах, гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө гэрээг
цуцлах бол саналыг 2 тал бичгээр гарган, харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.
5.2 Гэрээг хэрэгжүулэхтэй холбоотой гарсан алдаа,

эөрчил, хохирлыг аль

буруутай тал хүлээн зөвшөөрч хохирлыг барагдуулна.
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Гүйцэтгэгч талыг төлөөлж

Шивээговь сумын Эрүүл мэндийн
Төвийн хог хаягдал хариуцсан
ажилтан
Б.Энхцэцэг

Захиалагч талыг төлөөлж:
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