ДОГОВІР
на надання інформаційних послуг
№

_________________ 20__ р.

Державне підприємство – Український науково-дослідний інститут радіо і
телебачення
(ДП УНДІРТ), надалі ВИКОНАВЕЦЬ, в особі
директора Михайлова Миколи
Костянтиновича, діючого на підставі Статуту підприємства, з одного
боку і
____________________________________________________________________________________________
______________,
іменований
надалі
ЗАМОВНИК,
в
особі
___________________________________, діючого на підставі _________________________________
з другого боку, склали цей Договір про наступне
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Предметом цього Договору є організація і надання ВИКОНАВЦЕМ відповідно до заявки
ЗАМОВНИКА інформаційних послуг: __________________________________________________________
2 ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
зобов'язується виконувати роботу

2.1 ВИКОНАВЕЦЬ
якісно й
в строк,
визначений Договором.
2.2 ЗАМОВНИК і ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язуються в процесі роботи, за
необхідності, підтримувати постійний зв'язок
з питань виконання предмета
Договору.
3 ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1 Загальна вартість послуг, визначена тарифами, що діють у ВИКОНАВЦЯ, затвердженими
Держзв’язку ___ (__________________) грн, в тому числі ПДВ ________________ грн.
3.2 Послуги надаються за умови 100 % авансового платежу.
3.3 Оплата проводиться протягом 10 банківських діб з моменту підписання цього
Договору ЗАМОВНИКОМ і направлення його ВИКОНАВЦЮ.
4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1 За невиконання зобов'язань даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ і ЗАМОВНИК несуть майнову
відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.
5 СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1 Строк виконання робіт за Договором – десять днів після отримання
авансового платежу.
Порушення умов пп. 3.2 і 3.3 тягне за собою припинення дії Договору.
5.2 Після закінчення робіт, передбачених цим Договором, складається
двосторонній Акт про приймання робіт і після його затвердження сторонами Договір
вважається завершеним.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

ДП УНДІРТ
Адреса: вул. Буніна, 31, м. Одеса, 65026
п/р № 2600730135787 в філії - Одеське міське
відділення № 7860 ВАТ «Ощадбанк»,
МФО 388078, код ЄДРПОУ 01181535,
ІПН 011815315537, Свідоцтво № 23234694
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