
  м. Київ

  3.1.4. Здійснює оплату необхідних платежів.

  5.1. За невиконанням зобов’язань по цьому договору Сторони несуть відповідальність згідно чинним законодавством України.

  7.1. Строк дії договору: початок закінчення

Директор Приватна особа

В.Ю. Сорочан І.І. Іванов

Договір № 12345

12 грудня 2012р.

  Приватна особа Іванов Іван Іванович (ІПН 1234567890), що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Іванова, буд. 10, кв. 11; паспорт АВ №123456, 

виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 1 січня 1998р., далi іменований ''ЗАМОВНИК'', з одного боку, 

   та Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто-Холл», в особі директора Сорочана Володимира Юрійовича, далі іменований 

"ВИКОНАВЕЦЬ", який діє на підставі Статуту, з іншого боку, які далі по тексту разом іменуються Сторони, уклали цей договір про 

нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. "ВИКОНАВЕЦЬ" надає "ЗАМОВНИКУ" послуги, щодо організації проведення робіт з сертифікації дорожніх транспортних засобів (ДТЗ), 

їх складових та приладдя.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  2.1. Вартість наданих послуг за кожний дорожній транспортний засіб (ДТЗ) складає:

  - 1200 (Одна тисяча двісті) грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 20% для дорожніх транспортних засобів (ДТЗ), що були у використанні;

  - 2500 (Дві тисячі п’ятсот ) грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 20% для нових дорожніх транспортних засобів (ДТЗ);

  - з сертифікації інших об’єктів, окрім ДТЗ, визначається за домовленістю сторін.

  2.2. "ЗАМОВНИК" здійснює попередню оплату робіт за договором у розмірі 100% згідно виставлених рахунків.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  У відповідності з предметом договору Сторони зобов’язуються:

  3.1. "ВИКОНАВЕЦЬ":

  3.1.1. Організує проведення ідентифікації продукції.

  3.1.2. Консультує клієнта щодо процедури проходження сертифікації ДТЗ, а також щодо існуючих вимог чинного законодавства при 

проведенні такої сертифікації.

  3.1.3. Надає до органу з сертифікації необхідні документи.

  3.2. "ЗАМОВНИК":

  3.2.1. Забезпечує всі необхідні умови для проведення робіт "ВИКОНАВЦЕМ" по сертифікації ДТЗ, у т.ч. надає всі необхідні документи.

  3.2.2. Витрати, пов'язані з доставкою та проведенням випробувань зразків продукції і отриманням протоколу випробувань у 

випробувальній лабораторії, несе "ЗАМОВНИК".

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

  4.1. В разі одержання позитивних результатів робіт з сертифікації ДТЗ "ВИКОНАВЕЦЬ" передає "ЗАМОВНИКУ" сертифікат відповідності на 

заявлену продукцію.

  В разі негативних результатів робіт з сертифікації "ЗАМОВНИКУ" надається висновок про неможливість видачі сертифіката відповідності.

  4.2. Надання "ВИКОНАВЦЕМ" документів, передбачених п. 4.1 цього договору "ЗАМОВНИКУ" є підставою для підписання Сторонами акту 

приймання-передачі виконаних робіт.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

  5.2. Суперечки, що виникли по цьому договору і не були врегульовані Сторонами шляхом переговорів, розглядаються у встановленому 

порядку.

  5.3. "ЗАМОВНИК" гарантує достовірність наданої документації, інформації та якість заявленої продукції та несе відповідальність за це.

  5.4. Умови договору є конфіденційними для обох сторін.

6. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

  6.1. Договір вступає в законну силу з моменту підписання його сторонами.

  6.2. Договір складається у двох примірниках, один яких передається стороні по договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1 січня 2012р. 31 грудня 2012 р.

  7.2. Якщо за один місяць до закінчення строку дії договору жодна із сторін не вимагатиме його припинення, договір вважається 

продовженим кожний раз на календарний рік. При цьому додаткове узгодження між сторонами не потрібне.

8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

"ВИКОНАВЕЦЬ" "ЗАМОВНИК"

Товариство з обмеженою відповідальністю

«АВТО-ХОЛЛ»

Приватна особа

Іванов Іван Іванович

Юридична адреса: 03065, м. Київ, пр-т Космонавта 

Комарова, буд.42.

Адреса: м. Київ, вул. Іванова, буд. 10, кв. 11

П/р 26008001346358 в відділенні «Відрадне», в АТ «ОТП 

Банк» м. Київ,

МФО 300528

Код ЄДРПОУ 37441909, платник ПДВ, ІПН 374419026580

Свідоцтво платника ПДВ №200029233 від 16.02.2012р.

Паспорт: АВ №123456, виданий Ленінградським РУ ГУ 

МВС України в м. Києві, 1 січня 1998р.

Код 1234567890

м.п. м.п.


