ДОГОВІР № ІКП __
на інформаційно-консультативні послуги
м. Київ

від «__» _________ ____р.

ТОВ «ІДЕАЛ ПРОЕКТ», що має статус платника єдиного податку, ставка єдиного податку
5% (3 група), далі ВИКОНАВЕЦЬ, в особі директора Колобової Ірини Борисівни, яка діє на
підставі Статуту, з однієї сторони, та гр. _________________________________, далі
ЗАМОВНИК, з іншої сторони, а загалом сторони, (далі «сторони»), уклали даний договір (далі
«Договір») про наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання виконання наступних робіт (надалі - Роботи):
надання інформаційно-консультативних послуг одного навчального року з __ ________ ____
року по _______________ ____ року 20 блоків з 3-х предметів (20 лекцій та 20 практичних).
2.ВАРТІСТЬ РОБОТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Вартість робіт становить: _____ грн., без ПДВ за один семестр (півріччя), при
розстрочці платежу ____ грн. за 1 блок.
Оплата за перший семестр без розстрочки до __ _________ ____ року. При розстрочці
оплата здійснюється до початку кожного наступного заняття.
2.2. Вартість послуг зафіксована ___ гривень за 1 долар США. У разі підняття/зниження
вартості долара більш ніж на ___ гривні за 1долар, несплачена вартість договору буде відповідно
перераховуватись.
3.СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
3.1. Початком виконання послуг є день здійснення авансового платежу (п.2.2), підписання
договору.
3.2. Датою завершення етапу робіт ВИКОНАВЦЕМ вважається дата підписання акту виконаних
робіт кожного етапу.
4.ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. ВИКОНАВЕЦЬ надає регулярні інформаційні-консультативні послуги протягом року
зазначеного у пункті 1.1.
4.2. У разі прийняття за взаємною згодою рішення про припинення робіт по даному Договору
Сторони складають двосторонній акт, згідно з яким ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ
фактично отримані послуги. Якщо коштів переплачено, то ВИКОНАВЕЦЬ повертає
невикористану решту у спосіб за домовленістю з ЗАМОВНИКОМ.
4.3. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує якість послуг та сумлінний підхід.
5.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання :
5.1.1 Виконати всі інформаційно-консультативні послуги в повному обсязі .
5.2. ЗАМОВНИК бере на себе зобов’язання:
5.2.1.
Прийняти послуги і виконати умови, що стосуються підготовки і здачі домашніх та
підсумкових робіт, а також відвідування «недільних класів», що проводить ВИКОНАВЕЦЬ
один раз на два тижні. Оплата за «НЕДІЛЬНІ КЛАСИ» для ЗАМОВНИКА фіксована на весь
час дії цього договору, окрім змін, що описані в п. 2.2 даного договору.

5.2.2.
Забезпечити фінансування та оплату всіх передбачених Договором робіт в термін і в
обсягах обумовлених Сторонами у цьому Договорі та у додатках до нього.
5.3. Сторони зобов’язані у будь-якій ситуації сприяти один одному, не вводити негативний
емоційний аспект до виявлення всіх фактів ситуації, виступати командою у вирішенні
проблемних питань та знаходити оптимальне та компромісне рішення для запобігання
конфліктних ситуацій. Сторони зобов’язані поважати особистий час один одного, зберігати
діловий етикет та уникати маніпулювання.
6.ІНШІ УМОВИ
6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками
Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
6.2. Внесення змін в умови Договору в односторонньому порядку забороняється. Всі зміни та
доповнення до даного Договору є дійсними тільки у тому випадку, якщо вони оформлені у
письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.
6.3. Всі суперечки між Сторонами, які можуть виникнути з даного договору та/або в зв’язку з
ним, вирішуються шляхом переговорів та/або вони розглядаються відповідно до чинного
законодавства України.
6.4. Договір складений українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із
Сторін. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

7.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ
ТОВ «ІДЕАЛ ПРОЕКТ»
Адреса: м. Київ, вул. Кожум’яцька, 12-в, оф. 5
Р/р UA02 305299 00000 26009036213939
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 300711
Код ЄДРПОУ 42467976
Телефон/факс +380965799560
e-mail: ideal-p@ukr.net

ЗАМОВНИК
Гр. _____________________________
Паспортні
дані
____________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__

Директор

____________________/ __________/

__________________/Колобова І.Б./

