ДОГОВІР № з
м. Токмак

А Г. Ю 'Щ

.

Підприємство ФОП Цибовський О. В., далі за текстом - ВИКОНАВЕЦЬ, в особі. Цибовського О.В.,що діє на
підставі свідоцтва №2 102 017 0000 002112 від 23.01.2004р. з одного боку, Токмацький ТМЦСССДМ далі за
текстом - ЗАМОВНИК, в особі Директора, що діє на підставі Положення з іншого боку, що у подальшому разом
іменуються - СТОРОНИ, уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ, приймає на себе зобов’язання по виконанню робіт - ТО системного
блоку (вартість ТО 260,00 грн.), Ремонт МФУ Сапоп 3110 заміна термопльонки, тормозного майданчика (вартість
робіт 560,00 грн) на умовах та у відповідності до даного Договору.
2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
1.1. Вартість робіт по цьому договору становить 820,00,00 рн. (Двісті шістдесят гон„ 00 коп.1 а саме: ТО системного блоку
(вартість ТО 260,00 грн.), Ремонт МФУ Сапоп 3110 заміна термопльонки, тормозного майданчика.
1.2. Оплата по цьому договору здійснюється згідно рахунків та актів виконаних робіт шляхом перерахування
грошових коштів ЗАМОВНИКА на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.
1.3. Оплата здійснюється на протязі 7 календарних днів з моменту підписання акту виконаних робіт.
3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний:
- вчасно виконати роботи згідно цього Договору.
3.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:
- оплатити работи в розмірі, установленому за цим Договором.
4.ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
4.1. Послуги надані ВИКОНАВЦЕМ оформлюється актом виконаних робіт, який складається в двох
примірниках, кожен з яких підписується уповноваженими представниками СТОРІН та скріплюється печатками.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
У разі, якщо порушено зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання
ш трафні санкції застосовуються в таких розмірах:
5.1. За порушення умов зобов'язання, що до якості ( комплектності товарів , робіт, послуг) стягується штраф у
розмірі - % вартості неякісних ( некомплектних товарів , робіт, послуг ).
5.2. За порушення строків виконання зобов’язання, стягується пеня у розмірі - % вартості
товарів, робіт, послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за
прострочення понад 30 днів, додатково стягується штраф у розмірі - % вказаної вартості.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими гіредстав'нйками СТОРІН до
3 1 грудня 2018 року, та діє до повного виконання взаємних зобов'язань СТОРОНАМИ.
•~/
7.2. Дострокове розірвання/припинення Договору може мати місце за взаємною згодою СТОРІН
після закінчення всіх розрахунків за цим Договором або у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
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8. ФОРС МАЖОР
8.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із
положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться
поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі «форс
мажорні обставини»).
При виникненні форс мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із
Сторін зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом
якого будуть діяти такі обставини.
8.2. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то кожна із Сторін вправі відмовитися від
подальшого виконання обов'язків за цим Договором.
8.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна негайно
сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс мажорних обставин.
8.4. Наявність та строк дії форс мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір складено українською мовою на двох сторінках в двох примірниках: по одному для кожної із
СТОРІН. Кожний примірник має однакову юридичну силу.
9.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, якщо вони виконані в письмовій формі та
підписані належним чином уповноваженими представниками СТОРІН.
9.3. Недійсність будь-якої з умов Договору не зумовлює його недійсності в цілому.
9.4. Акти виконаних робіт, додатки, протоколи узгодження договірної ціни в разі їх письмового укладання і
підписання уповноваженими представниками СТОРІН є невід'ємними частинами даного Договору.
9.5. СТОРОНИ зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання
закріплених в ньому вимог, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення
ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.
10’. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
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ДОГОВІР №2
м. Токмак
Підприємство ФОП Цибовський О. В., далі за текстом - ВИКОНАВЕЦЬ, в особі Цибовського О.В.,що діє на
підставі свідоцтва №2 102 017 0000 002112 від 23.01.2004р. з одного боку, Токмацький ТМЦСССДМ далі за
текстом - ЗАМОВНИК, в особі Директора, що діє на підставі Положення з іншого боку, що у подальшому разом
іменуються - СТОРОНИ, уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ, приймає на себе зобов’язання по виконанню робіт - заправка двох
картриджів (вартість однієї заправки 130,00 грн.) на умовах та у відповідності до даного Договору.
2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
1.1. Вартість робіт по цьому договору становить 260,00 рн, (Двісті шістдесят грн.. 00 копЛ. а саме: заправка картриджів,
1.2. Оплата по цьому договору здійснюється згідно рахунків та актів виконаних робіт шляхом перерахування
грошових коштів ЗАМОВНИКА на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ
3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний:
- вчасно виконати роботи згідно нього Договору.
3.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:
- оплатити работи в розмірі, установленому за цим Договором.
4.ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
4.1. Послуги надані ВИКОНАВЦЕМ оформлюється актом виконаних робіт, який складається в двох
примірниках, кожен з яких підписується уповноваженими представниками СТОРІН та скріплюється печатками.
4.2. ЗАМОВНИК протягом ЗО (тридцяти) календарних днів з дня оформлення акту виконаних робіт здійснює повну (100%)
оплату вартості послуг шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
У разі, якщо порушено зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання
штрафні санкції застосовуються в таких.розмірах:
5.1. За порушення умов зобов'язання, що до якості ( комплектності товарів , робіт, послуг) стягується штраф у
розмірі - % вартості неякісних ( некомплектних товарів , робіт, послуг ).
5.2. За порушення строків виконання зобов'язання, стягується пеня у розмірі - % вартості
товарів, робіт, послуг, з яких 'допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за
прострочення понад 30 днів, додатково стягується штраф у розмірі - % вказаної вартості.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
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Спори та розбіжності між СТОРОНАМИ, що виникнуть з приводу фкоштаня'яшмиї зобовіязані* г>за нцим
Договором, вирішуватимуться шляхом переговорів, а у разі недосягнення зг
законодавством України.
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7. СТРОК Д ії ДОГОВОРУ
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7.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими представн
3 1 грудня 2018 року, та діє до повного виконання взаємних зобов'язань СТОРОНАМИ.
7.2. Дострокове розірвання/припинення Договору може мати місце за взаємною згодою СТОРІН
після закінчення всіх розрахунків за цим Договором або у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.

8. ФОРС МАЖОР
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8.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із
положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться
поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі «форс
мажорні обставини»).
При виникненні форс мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із
Сторін зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом
якого будуть діяти такі обставини.
8.2. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то кожна із Сторін вправі відмовитися від
подальшого виконання обов'язків за цим Договором.
8.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна негайно
сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс мажорних обставин.
8.4. Наявність та строк дії форс мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір складено українською мовою на двох сторінках в двох примірниках: по одному для кожної із
СТОРІН. Кожний примірник має однакову юридичну силу.
9.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, якщо вони виконані в письмовій формі та
підписані належним чином уповноваженими представниками СТОРІН.
9.3. Недійсність будь-якої з умов Договору не зумовлює його недійсності в цілому.
9.4. Акти виконаних робіт, додатки, протоколи узгодження договірної ціни в разі їх письмового укладання і
підписання уповноваженими представниками СТОРІН є невід'ємними частинами даного Договору.
9.5. СТОРОНИ зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання
закріплених в ньому вимог, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення
ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ
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м. Токмак
Підприємство ФОП Цибовський О. В., далі за текстом - ВИКОНАВЕЦЬ, в особі Цибовського О.В.,що
підставі
свідоцтва
№2 102 017
0000
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від
23.01.2004р.
з
одного
далі
за
текстом
ЗАМОВНИК,
в
'
______________ , що діє на підставі
іншого боку,
подальшому разом іменуються - СТОРОНИ, уклали даний Договір про наступне:
1.

діє на
боку,
особі
що у

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ, приймає на себе зобов’язання по виконаншо робіт комп’ютерної техніки, заправка картриджа, на умовах та у відповідності до даного Договору.

ремонт

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
1.1. Вартість робіт по цьому договору становить 520.00 рн. Ш’ятсот двадцять гон., 00 копЛ а саме: заправка картриджів,
1.2. Оплата по цьому договору здійснюється згідно рахунків та актів виконаних робіт шляхом перерахування
грошових коштів ЗАМОВНИКА на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ
3.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний:
- вчасно виконати роботи згідно цього Договору.
3.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:
- оплатити работи в розмірі, установленому за цим Договором.
4.ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
4.1. Послуги надані ВИКОНАВЦЕМ оформлюється актом виконаних робіт, який складається в двох
примірниках, кожен з яких підписується уповноваженими представниками СТОРІН та скріплюється печатками.
4.2. ЗАМОВНИК протягом ЗО (тридцяти) календарних днів з дня оформлення акту виконаних робіт здійснює повну (100%)
оплату вартості послуг шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.
5.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

У разі, якщо порушено зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання
штрафні санкції застосовуються в таких розмірах:
5.1. За порушення умов зобов'язання, що до якості ( комплектності товарів , робіт, послуг) стягується штраф у
розмірі - % вартості неякісних ( некомплектних товарів , робіт, послуг).
5.2. За порушення строків виконання зобов'язання, стягується пеня у розмірі - % вартості
товарів, робіт, послуг, з яких допущено прострочення ’ виконання за кожний день прострочення, а за
прострочення понад ЗО днів, додатково стягується штраф у розмірі - % вказаної вартості.
6.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Спори та розбіжності між СТОРОНАМИ, що виникнуть з приводу виконання ними зобов'язань за цим
Договором, вирішуватимуться шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у порядку, визначеному чинним
законодавством України.

7.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками СТОРІН до
31 грудня 2018 року, та діє до повного виконання взаємних зобов'язань СТОРОНАМИ.
7.2. Дострокове розірвання/припинення Договору може мати місце за взаємною згодою СТОРІН
після закінчення всіх розрахунків за цим Договором або у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
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8. ФОРС МАЖОР
8.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із
положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться
поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі «форс
мажорні обставини»).
При виникненні форс мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із
Сторін зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом
якого будуть діяти такі обставини.
8.2. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то кожна із Сторін вправі відмовитися від
подальшого виконання обов'язків за цим Договором.
8.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна негайно
сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс мажорних обставин.
8.4. Наявність та строк дії форс мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір складено українською мовою на двох сторінках в двох примірниках: по одному для кожної із
СТОРІН. Кожний примірник має однакову юридичну силу.
9.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, якщо вони виконані в письмовій формі та
підписані належним чином уповноваженими представниками СТОРІН.
9.3. Недійсність будь-якої з умов Договору не зумовлює його недійсності в цілому.
9.4. Акти виконаних робіт, додатки, протоколи узгодження договірної ціни в разі їх письмового укладання і
підписання уповноваженими представниками СТОРІН є невід'ємними частинами даного Договору.
9.5. СТОРОНИ зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання
закріплених в ньому вимог, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення
ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

