ДОГОВІР № ____
про надання послуг
м. Запоріжжя

«_______________ 20 р.»

ЗАМОВНИК:_______________________________________________________,
в особі _________________________________________________________________,
що діє на підставі ________________________________________________________,
з одного боку , і
ВИКОНАВЕЦЬ: Запорізький національний університет, в особі ректора
Фролова Миколи Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали
даний Договір про наступне :
1. Предмет договору
1.1 Договір є основним документом, що визначає права та обов'язки сторін на
надання послуг___________________________________________________
по вартості на момент укладання цього Договору.
1.2. За цим Договором ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати ЗАМОВНИКУ
послуги, а ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити ВИКОНАВЦЮ зазначені
послуги в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені цим Договором.
2. Ціна договору, порядок розрахунків та взаємодія сторін
2.1.

Ціна
договору
_______________________________________________

складає

(сума цифрами та прописом)

___________________________________________________________________
У випадку збільшення обсягу послуг ціна договору може збільшуватися, що
можливо лише за згодою сторін з обов’язковим оформленням додаткової угоди.
2.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:
2.2.1. надати послуги, що є предметом даного договору;
2.2.2. надати рахунок на суму, яка складає вартість наданих послуг;
2.2.3. після виконання послуг зобов'язаний скласти акт прийому-передачі
наданих послуг із зазначенням їх вартості.
2.3. ЗАМОВНИК зобов’язаний провести оплату протягом ___ днів з моменту
підписання ним акту прийому-передачі наданих послуг.
3. Гарантії якості
3.1. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що на момент надання послуг все необхідне для
їх виконання знаходиться в його абсолютній власності і якість наданих
послуг відповідає стандартам.
3.2. Послуги надаються ЗАМОВНИКУ за умови відповідності їх установленим

нормам та правилам.
4. Приймання по кількості та якості
4.1. Виконавець гарантує якісне надання послуг ЗАМОВНИКУ за цим Договором.
4.2. У разі виявлення неякісних та не в повному обсязі наданих послуг
ЗАМОВНИК зобов'язаний протягом місячного терміну повідомити про це
ВИКОНАВЦЯ та скласти акт про виявлені недоліки, копію якого направити
ВИКОНАВЦЮ в той же строк.
4.3 ВИКОНАВЕЦЬ повинен розглянути претензії ЗАМОВНИКА та у 10-денний
термін докласти зусиль для виправлення негативної ситуації, яка склалася. У
разі обґрунтованих претензій на якість послуг, ВИКОНАВЕЦЬ гарантує їх
повторне виконання за свій рахунок.
4.4. ЗАМОВНИК має право виставляти претензії ВИКОНАВЦЮ щодо обсягу та
якості наданих послуг, керуючись відповідними нормативно-правовими актами
України.
5. Гарантії та відповідальність сторін
5.1. Сторони гарантують, що на час укладання цього Договору не існує ніяких
обставин, які перешкоджають укладанню та належному виконанню умов
Договору.
5.2. Всі суперечки за договором між сторонами вирішуються шляхом переговорів,
а у разі недосягнення згоди – у господарському суді у встановленому законом
порядку.
5.3. При несвоєчасному внесенні плати ЗАМОВНИК сплачує пеню із розрахунку
подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми наданих послуг за
кожен день прострочки .
6. Форс-мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання
зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання викликано обставинами
форс-мажору ( стихійні лиха, катастрофи, акти уряду, які можуть вплинути на
ті чи інші умови виконання цього Договору та ін.).
6.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше
3-х (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин, в письмовій
формі повідомити іншу сторону про їх настання і наслідки та прийняти
всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків,
викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови відносяться до
інформації про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.
6.3. Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини іншу сторону
спричиняє втрату права посилатись на такі обставини як на підставу, звільняє
від відповідальності.

7. Додаткові умови
7.1. Цей Договір складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову
юридичну силу, для кожної зі сторін.
Додатки та доповнення до цього Договору ( додаткові угоди, протоколи
розбіжностей) підписані сторонами протягом терміну його дії, є
невід'ємними частинами цього Договору.
Взаємовідносини сторін, не передбачені цим Договором, регулюються діючим
законодавством України.
7.3.
ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ надають взаємну згоду використовувати
персональні дані надані один одному з метою реалізації державної політики в
сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» № 2297-VІ від 01.06.2010 р.
ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ повністю розуміють, що вся надана інформація
про представників ЗАМОВНИКА за дорученням та ВИКОНАВЦЯ, є
персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації
такого представника, далі Представник, котрий погоджується з тим, що такі
дані зберігаються у ЗАМОВНИКА та ВИКОНАВЦЯ, для подальшого
використання відповідно до низки статей Господарського кодексу України та
для реалізації ділових відносин між сторонами. Персональні дані Представника
захищаються Конституцією України та Закону України «Про захист
персональних даних» № 2297-VІ від 01.06.2010 р. Права Представника
регламентуються ст. 8 Закону України «Про захист персональних Даних».
Підпис на цьому та інших документах ЗАМОВНИКА та ВИКОНАВЦЯ, та
інших його Представників означає однозначну згоду з вищевикладеним і
підтвердженням того, що Представник ознайомлений зі змістом ст. 8 Закону
України «Про захист персональних даних».
8. Розірвання Договору
8.1. Договір може бути розірваний у будь-який час по взаємній угоді сторін, в
якій визначаються майнові вимоги сторін (якщо такі мали місце) та розрахунки
за ними.
8.2. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку у наступних
випадках:
- при невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань;
- за бажанням однієї сторони: у цьому випадку сторона-ініціатор
зобов'язана письмово повідомити іншу сторону про розірвання Договору, але
не менш, ніж за місяць до передбачуваної дати розірвання Договору, за
відсутності майнових вимог між сторонами.
9. Термін дії Договору

9.1. Договір діє з дати підписання до «_________________ 20

р.»

10. Юридичні адреси і реквізити сторін
ЗАМОВНИК:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________

_________________________
_________________________
(підпис)
(П.І.Б.)
М.П.

ВИКОНАВЕЦЬ:
Запорізький національний університет
69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66
р/р UA668201720313281002201002045

в ДКCУ м. Київ,
МФО 820172, ЄДРПОУ 02125243

Ректор ЗНУ
_________________ Микола ФРОЛОВ
М.П.

