ДОГОВІР №318
м. Біла Церква

01 серпня 2016 року

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради в особі в.о. міського голови Смутка
Бориса Михайловича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», надалі ЗАМОВНИК, з однієї сторони, АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «СФЕРА-АВТО»
ПАТ «УКРАЇНСЬКОА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі директора Кисельова
Дениса Олеговича, що діє на підставі положення про АВТОСЕРВІСНУ ФІЛІЮ «СФЕРААВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ» ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПРОТОКОЛ №175 від 15.вересня 2011 року, надалі
ВИКОНАВЕЦЬ - з другої сторони, уклали цей договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з поточного ремонту легкового автомобіля
Нушісіаі Еіапіга Державний номер АІЗ113 ВІ, який належить Замовнику.
1.2. Номінальна вартість послуг, що надається Виконавцем Замовнику, зазначено у рахунку,
що є невід’ємною частиною договору.
2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ
2.1. Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких повинна відповідати
державим стандартам, що є чинними на території України для відповідної категорії
послуг.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна Договору становить 15 623 (п’ятнадцять тисяч шістсот двадцять три) грн. 82 коп., в
т.ч. ПДВ - 2 603,97 грн.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після пред’явлення Виконавцем
акта про виконання робіт.
4.2. Розрахунок проводиться протягом 10 банківських днів на поточний рахунок Виконавця.
4.3. Усі платіжні документи за договором оформлюються з дотриманням вимог
• законодавства України.
І з^-то.
5. НАДАННЯ ПОСЛУГ
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5.1. Технічне обслуговування та поточний ремонт здійснюється в автомайстерні
за адресою: вул. Сухоярська, 20, м. Біла Церква, Київської області.
5.2. Забезпечення запасними частинами та розхідними матеріалами бере на себе Виконавець.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;
6.1.2. Прийняти надані послуги згідно з актом приймання-передачі наданих послуг
відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. У разі невиконання зобов’язань Виконавцем Замовник має право достроково розірвати
цей договір, повідомивши про це Виконавця у строк за 1 (одну) добу;
6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість договору залежно від реального
фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до договору;
6.2.4. Повернути рахунок Виконавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення
документів, зазначених у пунктах 4.1. і 4.3. договору.
6.3. Виконавець зобов’язаний:
6.3.1.Забезпечити‘наданняпослуг у строки, встановлені цим договором;

6.3.2.3абезпечити надання послуг якість яких відповідає умовам, встановленим цим
договором.
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Виконавець має право достроково
розірвати цей договір, повідомивши про це Замовника у строк 3 (три) доби.
7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за договором сторони
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та договором.
8.0БСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов’язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували
під час укладання договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа, стихійне
лихо, епідемія, епізоотія, війна, інша небезпечна подія).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за договором унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 2 днів з моменту їх виникнення
повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається
відповідним органом.
9.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
10.2. Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до 31.12.2016року.
II. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Виконавець
Адреса: АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «СФРА-АВТО».
ПАТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»
09100, м. Біла Церква,
вул. Сухоярська,20
Код: 19407394
р/р №26004515889
в АТ «Райфайзен Банк Аваль»
М; Київ, МФО 380805

Замовник
Адреса: Виконавчий комітет
Білоцерківської міської ради
09100, м. Біла Церква,
вул. Ярослава Мудрого, 15
КОД ЄДРПОУ 04055009
Р/р 354120040345239
ГУДК СУ в Київській обл.. МФО 821018
Тел. 5-24-94

