м.Ужгород

Реєстр.№

«___»___________201__ р.

__

Прим.№________

УГОДА

ТОВ „Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів” в особі
директора Білоуса Олега Васильовича, діючого на підставі Статуту надалі «Виконавець», з
однієї сторони, і __________________________________________________________________ в
особі ________________________________________________, діючого на підставі прав за
посадою, надалі «Замовник» з другої сторони, ознайомившись і при повній взаємній згоді уклали
зазначену нижче Угоду.
1.Предмет угоди
«Виконавець», зобов’язується провести наступне:
1. Навчання за курсом – Водій по перевезенню небезпечних вантажів в цистернах – 1 (одна) люд.
2. Вартість робіт
Вартість робіт визначається на підставі Закону України про ціни і ціноутворення
№5007-IV від 21 червня 2012 р. і протоколу узгодження ціни становить 960,00 в т.ч. ПДВ 160,00
(Дев’ятсот шістдесят гривень 00 коп. в т.ч. ПДВ – сто шістдесят гривень 00 коп.).

3. Умови виконання угоди
3.1. «ЗАМОВНИК» здійснює оплату за отримані послуги відповідно до акту виконаних
робіт.
3.2. Всі доповнення і зміни до даного договору повинні бути оформлені письмово і
підписані обома сторонами.
4. Порядок розрахунку
Видача документів, яка підтверджує виконану роботу, проводиться після здачі
екзамену з видачею посвідчення після отримання коштів.
5. Відповідальність сторін
5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання даної угоди згідно з діючим
законодавством.
5.2. За невиконання однією із сторін умов угоди, друга сторона має право поставити
питання про припинення дії угоди. Сторона, яка не може виконати умови угоди
зобов`язується сповістити про це іншу сторону не пізніше як за 10 діб.
5.3. У випадку недотримання «Виконавцем» терміну видачі документації або
«Замовником» оплати за виконані роботи, сторони сплачують пеню у розмірі облікової
ставки Національного банку України за кожен прострочений день.
6. Вирішення суперечок
Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цієї угоди і не
врегульовані нею, регламентується нормами чинного в Україні законодавства.

7. Строк дії договору
1.Угода вступає в силу з моменту підписання її обома сторонами і діє до 31.12.201_ р.
2.Угода пролонговується на слідуючий бюджетний період при умові наявності
кошторисних призначень, про що складається додаткова угода.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

«Виконавець»
Закарпатський навчальний центр
підготовки і перепідготовки кадрів
_______________
підпис

«Замовник»
_________________________________
підпис
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