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Договір № _____
м. Полтава

__ _________ 2014 року

_______________________________________________ в особі
______________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, надалі
«Замовник», та приватний вищий навчальний заклад «Полтавський інститут економіки та
менеджменту «Світоч», в особі ректора Гетала Володимира Петровича, та ГО «Інститут
фінансів та права», в особі Любича Андрія Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншої
сторони, надалі – «виконавці», в подальшому Сторони, уклали цей Договір про викладене
нижче:
1. Предмет Договору та зміст послуг
1. Замовник доручає, а Виконавці зобов’язуються надати послуги в межах тренінгу «Закупівлі
за державні кошти: що потрібно знати постачальнику товарів, робіт та послуг».
2. Права та обов’язки сторін
Права Замовника:
2.1. Замовник має право отримати послуги в межах тренінгу «Закупівлі за державні кошти:
що потрібно знати постачальнику товарів, робіт та послуг».
Права Виконавців:
2.2. Виконавці мають право призупинити надання послуг в разі неодержання оплати або
оплати в неповному розмірі від Замовника у встановлені Договором строки.
Обов’язки Замовника:
2.3. Замовник зобов’язаний своєчасно оплатити вартість наданих послуг згідно звіту, який
складається та передається Виконавцем на планових звітних зборах проекту.
Обов’язки Виконавців:
2.4. Виконавці зобов’язані з моменту підписання Договору приступити до надання Замовнику
послуг.
3. Вартість послуг та порядок розрахунків
3.1. Вартість наданих послуг становить чотириста (400,00) грн. 00 коп.), у т.ч. 20%ПДВ.
3.2. Оплата може здійснюватись авансом чи післяплатою (за умови надання гарантійного
листа) за домовленістю сторін.
3.3. Не допускається зміна вартості послуг за цим Договором в односторонньому порядку.
4. Строки та порядок надання послуг
Виконавець надає послуги з моменту підписання сторонами цього Договору. Встановлені
строки можуть змінюватися за домовленістю двох сторін.
5. Відповідальність сторін
5.1. Сторони за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором
несуть відповідальність одна перед іншою згідно чинного законодавства України в розмірі
прямих дійсних збитків, що можуть виникнути через порушення вимог цього Договору.
5.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором відповідальна
за це сторона сплачує пеню у розмірі, встановленому чинним законодавством, а також
відшкодовує в сумі, не покритою пенею, збитки, що виразилися у зроблених другою стороною
витратах.
5.3. Жодна з сторін не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання будьякої сторони своїх обов'язків, якщо невиконання буде наслідком таких обставин як пожежа,
землетрус, повінь та інші стихійні лиха, а також військові дії, що виникнули після укладання
цього договору.
5.4. При цьому сторона, яка опинилася в перерахованих вище умовах, повинна в 10-денний
термін письмово повідомити іншу сторону. Після закінчення 10-денного терміна вищевказані
повідомлення не приймаються до уваги Сторонами.
стор. 1 з 3

ПРОЕКТ

6.
Строк дії Договору
6.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання
обома сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
6.2. Договір може бути розірваний достроково виключно за домовленістю сторін.
7.
Інші умови
7.1. Оплата за умовами цього Договору може здійснюватися і за рахунок третіх сторін.
7.2. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для
кожної із сторін.
7.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною і дійсні лише у
тому випадку, якщо вони затверджені належним чином і підписані сторонами.
8.
Прикінцеві положення
8.1. Будь-яке повідомлення за Договором надсилається за реквізитами Сторін.
8.2. Заголовки розділів Договору наводяться лише для зручності і не впливають на їх
тлумачення.
8.3. Договір складено українською мовою в двох примірниках однакової юридичної сили, по
одному для кожної Сторони.
8.4. Договір складений і підлягає тлумаченню у відповідності із законодавством України.
8.5.Спори за Договором вирішуються шляхом переговорів, а у разі, якщо Сторони не можуть
дійти згоди – в судовому порядку.
Реквізити та підписи сторін:
ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЦІ:
Приватний вищий навчальний заклад
«Полтавський інститут економіки та
менеджменту
«Світоч»,
ЄДРПОУ:
22525750, п.р. 260096777, МФО – 335496;
Код: 435. Свідоцтво платника єдиного
податку – 3%.
чи
ГО «Інститут фінансів та права»,
ЄДРПОУ: 38803442, п.р. 2600616239 у
ПАТ "Полтава-банк", МФО 331489.

__________________ _______________
МП
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АКТ
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ ТА ПРОВЕДЕНОЇ ОПЛАТИ
від _________________2014 року
до Договору №____ від ___ _________________ 2014 року
____________________________________________, в особі
_________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, надалі
«Замовник», та приватний вищий навчальний заклад «Полтавський інститут економіки та
менеджменту «Світоч», в особі ректора Гетала Володимира Петровича, та ГО «Інститут
фінансів та права», в особі Любича Андрія Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншої
сторони, надалі – «виконавці», в подальшому Сторони, склали цей акт про те, що виконавці
надали послуги в межах тренінгу «Закупівлі за державні кошти: що потрібно знати
постачальнику товарів, робіт та послуг», який відбувся _________________________, а
замовник провів оплату за надані послуги в повному обсязі.
Дві сторони по вищевказаним послугам претензій не мають.

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЦІ:
Приватний вищий навчальний заклад
«Полтавський інститут економіки та
менеджменту
«Світоч»,
ЄДРПОУ:
22525750, п.р. 260096777, МФО – 335496;
Код: 435. Свідоцтво платника єдиного
податку – 3%.
чи
ГО «Інститут фінансів та права»,
ЄДРПОУ: 38803442, п.р. 2600616239 у
ПАТ "Полтава-банк", МФО 331489.

__________________ _______________
МП
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