ДОГОВІР № ____
на надання послуг
м. Одеса

"____" ________ 20___ р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ» (ДП «УНДІРТ»), (у подальшому – Виконавець), в особі директора
Михайлова Миколи Костянтиновича, який діє на підставі Статуту підприємства з однієї сторони, та
___________________________________________________________________________________________
(у подальшому – Замовник), в особі ________________________________________, який діє на підставі
___________________, з другої сторони, разом – Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Договір
про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Предметом цього договору є організація і надання Виконавцем відповідно до заявки
Замовника послуг з питань радіозв’язку, телебачення та радіомовлення: __________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
Замовник зобов’язується прийняти послугу та сплатити за неї на умовах цього Договору.
2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Загальна сума договору становить _____ грн. (_____________________ гривень) _____
копійок, у тому числі ПДВ _________ грн. (_________________ гривень) ____ копійок.
2.2. Замовник здійснює оплату у розмірі 100 % шляхом попередньої оплати коштів на поточний
рахунок Виконавця протягом 5 банківських днів із дня виставлення рахунку Виконавцем.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ
3.1. Виконавець надає послугу після отримання оплати згідно з розділом 2 Договору.
3.2. Замовник протягом 5-ти робочих днів з дня отримання акту надання послуг зобов’язаний підписати його
або вмотивовану претензію стосовно якості надання послуги.
3.3. У разі якщо Замовник не направить вмотивовані претензії щодо надання послуги протягом 5-ти робочих
днів з дня отримання акту надання послуги, послуга вважається прийнятою згідно з умовами цього Договору.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язується надавати послуги якісно й в строк, визначений Договором.
4.2. Замовник і Виконавець зобов’язуються в процесі надання послуг, за необхідності,
підтримувати постійний зв’язок з питань виконання предмета Договору.
4.3. Виконавець зобов’язаний скласти в електронній формі та зареєструвати податкову накладну в
Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі реєстр) відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу
України.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків
за цим Договором, якщо їх невиконання викликане або обумовлено обставинами форс-мажору, що
включають, але не обмежуються, стихійним лихом, війнами, страйками, нещасними випадками,
пожежами, повінню або будь-якими іншими причинами, що знаходяться поза волею Сторін та
унеможливлюють виконання обов'язків за цим Договором.
6.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, Сторона, для якої вони виникли, повинна
повідомити іншу Сторону у письмовій формі про ці обставини протягом десяти днів з моменту, коли така
Сторона дізналася про їх виникнення та припинення. Підтвердженням обставин форс-мажору є довідка
Торгово-промислової палати України, акт про пожежу тощо.
Неповідомлення Стороною, для якої виникли обставини форс-мажору, іншої Сторони про виникнення таких
обставин та ненадання відповідного документа позбавляє права посилатися на них.
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7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Спори, які виникають у зв’язку або внаслідок Договору, розглядаються в
порядку досудового (претензійного) врегулювання.
7.1.

7.2.
Якщо в досудовому порядку згода не досягнута, спори передаються на розглядання у
господарський суд за встановленим порядком.
8. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками
Сторін та скріплення печатками і діє до повного виконання умов договору, але не пізніше
“ “
20
року.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Договір вважається дійсним, якщо він скріплений підписами і печатками Сторін. Всі зміни та
доповнення до цього Договору є дійсними лише в тому випадку, якщо вони складені в письмовій формі,
підписані та скріплені печатками обох Сторін.
9.2. У разі зміни статусу платника податків (зокрема, платника податку на додану вартість (ПДВ)
та/або зміни будь-яких реквізитів однієї із Сторін, зазначених в даному Договорі, відповідна Сторона
Договору письмово (офіційним листом), протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту такої зміни,
зобов’язана повідомити іншу Сторону про зміни, що відбулися. Зміни мають бути оформлені належним
чином.
9.3. Сторони погодились, що будь-які матеріали, інформація та будь-які відомості, що стали відомі
в процесі виконання умов цього Договору, є конфіденційними.
9.4. Сторони не мають права передавати третім особам права та обов’язки за цим Договором без
попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.
9.5. Цей Договір, складений українською мовою, на 2-х сторінках у 2-х примірниках, кожен з яких
має однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.
9.6. Сторони цього Договору заявляють про неприйняття корупції та підтримують між собою
ділові відносини, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства.
Сторони цього Договору зобов’язані:
- надавати взаємне сприяння для етичного ведення господарської діяльності та запобігання
корупції, зокрема надають власні антикорупційні програми (для тих суб’єктів господарювання, для яких
прийняття антикорупційної програми є обов’язковим відповідно до Закону України “Про запобігання
корупції”);
- чітко давати зрозуміти іншим особам при здійсненні (виконанні) будь-яких угод (договорів),
щодо обов’язку з дотримання антикорупційного законодавства.
У випадку порушення норм антикорупційного законодавства Сторони цього Договору зобов'язані
негайно повідомляти одна одну у письмовій формі про будь-які випадки порушення антикорупційного
законодавства, які мали місце під час дії цього Договору.
9.7. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.
9.8. Замовник є платником податку на прибуток ______________________.
10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ:

ЗАМОВНИК:

ДП «УНДІРТ»

П/р UA643288450000026003300418075
в філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк»,
Код за ЄДРПОУ 01181535
ІПН 011815315537
Свідоцтво платника ПДВ № 200054038

___________________________________________
Адреса: ____________________________________,
Тел.: _______________________________________
П/р ________________________________________
____________________________________________
_______________________________
Код за ЄДРПОУ _____________________
ІПН _______________________________
Свідоцтво платника ПДВ № __________________

Директор

_______________

Адреса: вул. Буніна, 31, м. Одеса, 65026,
Тел.: (048) 740-71-33, факс: (048) 722-45-83

____________________ М. К. Михайлов

____________________

__________________
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