ДОГОВІР
про надання послуг № ____/____/Д
м. Сєвєродонецьк

«_________»______________ 2021 р.

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області в особі директора
Артюшенка Володимира Івановича, надалі - «ВИКОНАВЕЦЬ», що діє на підставі Статуту з однієї
сторони, та _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
що іменується далі - «ЗАМОВНИК», в особі ___________________________________________________
_____________________________________, що діє на підставі _____________________________________,
з другої сторони, в подальшому при спільному згадуванні іменовані «СТОРОНИ», а кожен окремо
«СТОРОНА», керуючись положенням чинного законодавства, уклали цей ДОГОВІР про надання послуг
(далі – ДОГОВІР) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 ВИКОНАВЕЦЬ, в порядку та на умовах, визначених цим ДОГОВОРОМ, надає ЗАМОВНИКУ
послуги згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 за кодом 79820000-8 – «Послуги,
пов`язані з друком» (послуги з проведення аналізу та перевірки документів при виготовленні
дублікатів документів про освіту державного зразка та послуги по забезпеченню оформлення
дублікатів документів про освіту державного зразка) (далі – послуги).
2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1 ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе обов’язки із надання ЗАМОВНИКУ послуг, передбачених в п.1.1 цього
ДОГОВОРУ.
2.2 ЗАМОВНИК зобов’язується оплатити надані ВИКОНАВЦЕМ послуги у розмірі, в порядку та строки,
встановлені цим ДОГОВОРОМ.
2.3 ЗАМОВНИК зобов’язується своєчасно забезпечувати ВИКОНАВЦЯ необхідними для виконання
цього ДОГОВОРУ документами та інформацією.
3. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
3.1 Загальна сума ДОГОВОРУ складає: ________грн._______ коп. (________________________________
___________________________________________________________________) без ПДВ.
3.2 ЗАМОВНИК сплачує у повному обсязі послуги з проведення аналізу та перевірки документів при
виготовленні дублікатів документів про освіту державного зразка та послуги по забезпеченню
оформлення дублікатів документів про освіту державного зразка, що виготовляються на основі
фотокомп’ютерних технологій, згідно з виставленим рахунком та Актом про надання послуг.
3.3 Оплата послуг проводиться протягом семи календарних днів з дати підписання Акту про надання
послуг шляхом безготівкового перерахунку коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ, вказаний у
цьому договорі.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за ДОГОВОРОМ винна СТОРОНА
несе відповідальність відповідно до чинного Законодавства України.
4.2 За порушення терміну виконання зобов’язань ВИКОНАВЦЕМ нараховуються штрафні санкції у
розмірі 0,1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення,
а за прострочення понад 30 календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної
вартості, згідно до абзацу 3 п.2 ст. 231 Господарського Кодексу України.
4.3 За порушення вимог зобов’язання з якості робіт застосовуються штрафні санкції у розмірі 20 %
вартості неякісних робіт, згідно до абзацу 2 п. 2 ст. 231 Господарського Кодексу України.
4.4 У випадках непередбачених цим ДОГОВОРОМ, СТОРОНИ керуються чинним законодавством
України.
5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
5.1 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 (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія,
війна тощо).
5.2 СТОРОНА, що не може виконувати зобов’язання за цим ДОГОВОРОМ унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про
це іншу СТОРОНУ у письмовій формі.
5.3 Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які
видаються органом, уповноваженим видавати такі документи.
5.4 Якщо строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із СТОРІН в
установленому порядку має право розірвати цей ДОГОВІР. У разі попередньої оплати ВИКОНАВЕЦЬ
повертає ЗАМОВНИКУ кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього ДОГОВОРУ.
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6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
У випадку виникнення спорів або розбіжностей СТОРОНИ зобов’язуються вирішувати їх шляхом
взаємних переговорів та консультацій.
У разі недосягнення СТОРОНАМИ згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку
відповідно до законодавства України.
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
Цей ДОГОВІР вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та
скріплення печатками СТОРІН і діє до 31 грудня 2021 р. включно, а в частині оплати фактично
наданих послуг – до повного розрахунку між СТОРОНАМИ у порядку та на умовах визначених
ДОГОВОРОМ.
Цей ДОГОВІР укладається і підписується в 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу, по
одному примірнику для кожної СТОРОНИ.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
ВИКОНАВЕЦЬ є неприбутковою організацією.
Усі правовідносини, що виникають з цього ДОГОВОРУ або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із
дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього ДОГОВОРУ, тлумаченням його
умов, визначенням наслідків недійсності або порушення ДОГОВОРУ, регламентуються цим
ДОГОВОРОМ та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до
таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та
справедливості.
Після набрання чинності цим ДОГОВОРОМ всі попередні переговори за ним, листування, попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості СТОРІН з питань,
що так чи інакше стосуються цього ДОГОВОРУ, втрачають юридичну силу, але можуть братися до
уваги при тлумаченні умов цього ДОГОВОРУ.
Усі зміни та доповнення до ДОГОВОРУ вносяться у письмовому вигляді шляхом підписання їх
СТОРОНАМИ та скріплення печатками СТОРІН.
Закінчення строку цього ДОГОВОРУ не звільняє СТОРОНИ від відповідальності за його порушення,
яке мало місце під час дії цього ДОГОВОРУ.
СТОРОНИ несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому ДОГОВОРІ
реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу СТОРОНУ про їх зміну,
а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.
Цей ДОГОВІР складений при повному розумінні СТОРОНАМИ його умов та термінології державною
мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі СТОРІН.
9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗІТИ СТОРІН

«ВИКОНАВЕЦЬ»
Навчально-методичний центр професійнотехнічної освіти у Луганській області
Код ЄДРПОУ 21798143
93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
пр-т Центральний, 17
р/р UA748201720313241001201017806
ДКСУ м. Київ
Тел. (06452) 4-00-50
nmc_pto_lug@ukr.net

«ЗАМОВНИК»
_______________________________________
_______________________________________
Код ЄДРПОУ __________________________
_______________________________________
_______________________________________
р/р ____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Тел./факс______________________________

________________________ В. Артюшенко

_______________/________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НМЦ ПТО
у Луганській області

________________________________________
________________________________________
________________________________________
____________________
____________________

____________________
В. Артюшенко

АКТ №_____/_____/Д
про надання послуг
від «________» _________________2021 р.
м. Сєвєродонецьк
Ми, ЗАМОВНИК: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
в особі ____________________________________________________________________________________,
що діє на підставі ___________________________________________________________________________,
з одного боку, та ВИКОНАВЕЦЬ: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у
Луганській області, в особі директора Артюшенка Володимира Івановича, що діє на підставі Статуту, з
іншого боку, склали цей акт про те, що ВИКОНАВЦЕМ були надані такі послуги за рахунком-фактурою
№ _______/_______ від «_____»____________2021 р.

№
з/п

1

2

3

Найменування

Од.
вим.

Свідоцтво про здобуття повної загальної
середньої освіти (дублікат)
Свідоцтво про здобуття повної загальної
середньої освіти з відзнакою (для осіб,
нагороджених срібною медаллю «За
досягнення у навчанні») (дублікат)
Свідоцтво про здобуття повної загальної
середньої освіти з відзнакою (для осіб,
нагороджених золотою медаллю «За
високі
досягнення
у
навчанні»)
(дублікат)

шт.

Ціна, грн. (послуги з проведення аналізу та
перевірки документів при виготовленні
дублікатів документів про освіту державного
Кількість
зразка та послуги по забезпеченню
оформлення дублікатів документів про освіту
державного зразка)
55,03

Сума,
грн.

55,03
шт.
55,03
шт.

ВСЬОГО

Загальна вартість послуг: _______ грн. ______коп.(________________________________________
__________________________________________________________________________) без ПДВ.
ВИКОНАВЕЦЬ є неприбутковою організацією.
СТОРОНИ претензій одна до одної не мають.
Цей Акт складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для
кожної із СТОРІН і є невід'ємною частиною ДОГОВОРУ між СТОРОНАМИ.
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