ДОГОВІР №
про надання послуг
м.

“____” _________ 2015р.

Сторони:
Замовник____________________________________________________________________________
(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі ___________________________________________________________________, діючого на
(посада та ПІБ)

підставі _____________________________________, з однієї сторони, та
Виконавець

(статуту, довіреності, положення)

Сіверсько

–

Донецьке

басейнове

управління

водних

ресурсів,

в

діючого на підставі
з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

особі
,

1. Предмет договору.

1.1.
Виконавець зобов’язується надати Замовнику платні послуги, в порядку та на
умовах, визначених цим Договором.

2. Відомості про послуги.
2.1 . Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги:

п. Переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери
управління Державного агентства водних ресурсів, затвердженого Постановою від
26.10.2011 № 1101.
3. Ціна та порядок розрахунків.

3.1.
Ціна послуг, що надаються згідно з цим Договором, визначається розрахунком
(Додаток до Договору).
3.2.
Загальна
сума
за
даним
Договором
складає:
(
) грн.
3.3.
Оплата за надані послуги здійснюється в безготівковому порядку на поточний рахунок
Виконавця, протягом 10 днів з дня надання рахунку, але не пізніше 25 числа поточного місяця.
3.4.
В період терміну дії Договору ціна на послуги може змінюватися. У разі зміни ціни на
виконання платних послуг по цьому Договору, «Розрахунок на надання платних послуг» коригується
Виконавцем в у 10-ти денний термін надається Замовнику.
3.5.
Обгрунтованність зміни загальної суми за даним Договором в сторону збільшення
оформляється додатковою угодою Сторін.

4. Обов’язки сторін.

4.1.
Обов’язки Виконавця :
4.1.1. Якісно надавати послуги зазначені в п. 2.1. цього Договору в 30 денний термін
(тривалість виконання робіт) з дня отримання коштів на поточний рахунок.
4.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх
зобов’язань, згідно з цим договором, терміново повідомити про це Замовника.
4.1.3.Підписувати та передавати Замовнику акти про надання послуг.
4.1.4. Не розповсюджувати дані про результати вимірювань показників якості поверхневих,
підземних та стічних вод, без згоди на те Замовника.
4.2.Обов’язки Замовника:
4.2.1.Надавати Виконавцеві за його вказівкою всі необхідні документи та інформацію,
необхідну для належного виконання зобов’язань по наданню послуг вказаних в п. 2.1. цього
Договору.
4.2.2.Оплачувати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 3. цього Договору.
4.2.3.Приймати від Виконавця послуги, що надаються згідно з цим Договором.
4.2.4. Повертати Виконавцю акт надання платних послуг протягом 30 днів з дати отримання
Виконавцем коштів на поточний рахунок.

5. Відповідальність і вирішення спорів за Договором.

5.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. Спори, які виникли за цим Договором, або в зв’язку з ним не вирішені шляхом
переговорів, вирішуються в судовому порядку.

6. Строк дії Договору.
6.1.Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до
«___»___________201
р.
7. Зміна умов Договору та інші положення.
7.1.Умови даного Договору можуть бути зміненими за взаємною згодою Сторін з
обов’язковим складанням письмового договору.
7.2. Дострокове розірвання Договору можливе лише за згодою Сторін, якщо інше не
встановлено договором або законодавством.
7.3.Сторони надають згоду на використання та зберігання їх персональних даних (дані щодо
керівників та інших працівників), вказаних в документах сторін, з метою ведення бухгалтерського
обліку та Бази даних контрагентів підприємства. При цьому, Сторони підтверджують, що вони
ознайомлені з правами та обов’язками, визначеними Законом України «Про захист персональних
даних».
7.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між
сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку визначеному відповідним чинним законодавством України.
7.5. Замовник має статуc _________________________________________________________
7.6. Виконавець має статус неприбуткової організації.
7.7. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із
сторін.
7.8. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного
законодавства.

8. Місце знаходження та реквізити Сторін
Замовник
Назва____________________________________________________
Поштова адреса
Банківські реквізити ___________________________
Реєстраційний рахунок _________________________
Св-во платника ПДВ №_________________________
(Св-во платника єдиного податку № ___________)
ІПН _______________________________________
Код
ЄДРПОУ__________________________________
МФО_________________________________________
Телефон________________________________________
________________________
М.П.

Виконавець
Сіверсько - Донецьке басейнове управління водних ресурсів
Поштова адреса 84122 Донецька обл. м. Слов'янськ,
вул. Комунарів, 35
Банківські реквізити: ГУДКСУ у Донецькій обл.
Реєстраційний рахунок: 31253201112937
Код ЄДРПОУ: 04391351
МФО: 834016
Телефон факс

Начальник _________________
М.П.

