ДОГОВІР № __________
на надання послуг
м. Київ

__________________ 20___ р.

Сторони цього Договору:
ЗАМОВНИК: ___________________________________________________________________________________________________________ в особі
_____________________________________________________________________________________, що діє на підставі _____________________________, та
ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСЕРТ», який є Органом
сертифікації продукції (далі по тексту – ОС продукції), в особі директора Кокоуліна Михайла Валентиновича, який
діє на підставі Статуту,
уклали цей договір про нижченаведене.
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надати послуги з визначення сортових
якостей насіння шляхом польового оцінювання на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під
час його реєстрації відповідно до заявки Замовника.
1.2. Для організації проведення польового оцінювання Виконавець залучає аудиторів із сертифікації (агрономів –
інспекторів), які підтвердили свою кваліфікацію та внесені до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономівінспекторів) та мають статус незалежних експертів.
1.3. Результат надання послуги з визначення сортових якостей насіння шляхом польового оцінювання на
відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його реєстрації відповідно до заявки Замовника є
складений у двох екземплярах Акт польового оцінювання.
2. Вартість послуг і порядок розрахунку
2.1. За надані послуги, незалежно від результатів оцінювання, згідно даного Договору та рахунку Замовник
перераховує Виконавцю вартість послуг, яка визначається згідно з затвердженими Виконавцем розцінками
вартості послуг на момент отримання від Замовника заявки визначення сортових якостей насіння і садивного
матеріалу (польове оцінювання).
2.2. Розрахунки за здійснення послуг, визначених даним Договором, здійснюється у вигляді 100% попередньої
оплати на поточний рахунок Виконавця. Оплата послуг проводиться на підставі рахунка Виконавця протягом 3-х
днів з дати отримання рахунку.
Датою оплати вартості послуг є дата зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.
2.3. У випадку ненадходження суми оплати послуг (або надходження неповної суми оплати) на рахунок
Виконавця, оригінали актів польової апробації, не надаються Замовнику до моменту повної сплати боргу.
2.4. У разі, якщо Виконавець не може виконати свої зобов`язання за Договором з вини Замовника, отримані
кошти не повертаються.
2.5. Вартість послуг до моменту здійснення їх оплати Замовником може змінюватися (індексуватися) у разі змін
складових витрат цієї вартості. У випадках зміни вартості послуг складається новий рахунок.
2.6. Загальна ціна Договору складається із загальної кількості оплачених рахунків.
3. Порядок виконання робіт
3.1. Виконавець починає надання послуг з моменту здійснення 100% попередньої оплати вартості послуг,
визначених у кожному окремому рахунку Виконавця, за умови своєчасного надання можливості доступу
представників Виконавця до посівних площ вказаних у заявці.
3.2. При завершенні польової апробації, Виконавець надає Замовнику Акт про надання послуг, а також один
екземпляр випробувань.
3.3. Замовник протягом 3-х днів від дня закінчення польової апробації та складання акту про надання послуг,
зобов’язаний направити Виконавцю другий примірник підписаного акту про надання послуг. Якщо на думку
Замовника надані Виконавцем послуги не відповідають встановленим вимогам, то протягом трьох днів після
надання Виконавцем акту про надання послуг Замовник повинен подати вмотивовану відповідь про
невідповідність послуг встановленим вимогам у формі акту із обов'язковим зазначенням причин невідповідності.
У випадку, коли в установлений термін Виконавець не одержить підписаний акт про надання послуг, або
вмотивований акт про невідповідність послуг встановленим вимогам, послуги вважають прийнятими з
виконанням усіх умов Договору.
3.4. Сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації, наданої кожною зі Сторін і
пов’язаної з виконанням зобов’язань за цим Договором, не розкривати і не розголошувати факти або інформацію,
отриману при наданні послуг третій стороні без попередньої письмової згоди Сторін, якщо це не суперечить
чинному законодавству.
4. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів
4.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов,
визначених змістом цього Договору. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі
іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним
законодавством України. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини
(умислу чи необережності).
4.2. Відповідальність за результати визначення сортових якостей насіння шляхом польового оцінювання на
відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його реєстрації відповідно до заявки Замовника
аудиторів із сертифікації (агрономів – інспекторів) несе Виконавець.
4.3. У разі виникнення спорів сторони мають вжити усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. Якщо згоди
не буде досягнуто шляхом переговорів, то усі спори, розбіжності i конфлікти, що виникли у зв’язку з виконанням
цього Договору, а також у разі його порушення чи розірвання, будуть вирішуватися у порядку визначеному
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чинним законодавством України.
4.4. За несвоєчасне надання Виконавцем або третьої особою послуг за цим Договором, Виконавець несе
відповідальність у розмірі 100% вартості таких оплачених Замовником послуг.
5. Обставини непереборної сили
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, або повне невиконання зобов’язань за цим Договором
у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза
волею Сторін (масові заворушення, громадські безпорядки, надзвичайний стан, рішення відповідних органів,
пожежа, повінь, землетрус, війни, катастрофа, аварія тощо). Сторона, для якої склалися вказані обставини,
зобов’язана терміново сповістити іншу Сторону про настання та припинення таких обставин в письмовій формі.
Несвоєчасне повідомлення про настання обставин нездоланної сили виключає можливість для відповідної
Сторони звертатися на них у майбутньому.
6. Терміни дії договору
6.1. Даний Договір набуває чинності в день підписання його обома Сторонами і діє до 31 грудня 20___ року, але в
будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по ньому.
6.2. Якщо протягом строку дії даного Договору жодна зі Сторін за 30 календарних днів до дати припинення дії
Договору не звернулася до іншої Сторони з приводу розірвання Договору, даний Договір вважається
продовженим до 31 грудня наступного календарного року.
7. Статус сторін
7.1. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.
7.2. Замовник є платником податку на прибуток _____________________________________________________________________________.
8. Особливі умови
8.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні договори, протоколи про
наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього
Договору, втрачають юридичну силу.
8.2. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання за згодою сторін є чинними лише у
тому випадку, якщо вони оформлені письмово у вигляді додаткових угод, які підписуються обома Сторонами. Усі
додаткові угоди є невід'ємними частинами Договору. Сторони домовилися, що даний Договір і всі документи, що
додаються до Даного договору і є його невід’ємною частиною, в обов’язковому порядку скріплюються печатками
Сторін.
8.3. Жодна з Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за даним Договором третім особам без
письмової згоди іншої Сторони.
8.4. Всі повідомлення, вимоги, заяви та заявки, що надходять від однієї з Сторін на адресу іншої, мають силу лише
в випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі та підписані вповноваженими на те представниками Сторін.
Сторони також визнають належним повідомлення, що було відправлено електронною поштою, за умови що друга
Сторона підтвердила факт отримання повідомлення.
8.5. Текст цього Договору складено українською мовою в двох дійсних (оригінальних) примірниках, що мають
однакову юридичну силу, – по одному примірнику для кожної із Сторін.
8.6. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про зміни своїх платіжних реквізитів, адресу
місцезнаходження, номерів телефонів, статусів платників податків на прибуток у 10-ти денний строк з моменту
виникнення відповідних змін.
8.7. Закінчення строку дії Договору, так само, як і його розірвання або припинення через обставини, визначені
Договором або чинним законодавством, не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання чи неналежне
виконання зобов'язань, що виникли в період дії Договору.
8.8. У випадках, що не передбачені даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
8.9. Представники Сторін підтверджують, що мають всі необхідні повноваження для здійснення дій щодо
підписання Договору.
9. Реквізити та підписи сторін
ЗАМОВНИК:
ВИКОНАВЕЦЬ:
Найменування
ТОВ «АГРОСЕРТ»
Юридична адреса

03169, м. Київ, провулок Московський, 2И,
приміщення 82.

Адреса для
листування
Код ЄДРПОУ
Поточний рахунок
Банк
МФО банку
Система
оподаткування
ІПН
Телефон/факс
E-mail
Підпис

40992450
26009052616619
Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ
300711
є платником податку на прибуток на
загальних підставах
409924526500
(044) 332-83-48
agrosert-lab@ukr.net

____________________

_____________________ М.В. Кокоулін
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