ДОГОВІР
^

(серія, номер)

на проведення науково-дослідних робіт
м. Кам’янець-Подільський
(число, місяць, рік)

_____ Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж
(назва об'єднання, організації, підприємства)

назване далі виконавцем, в особі

Директора доцента Тріпака Мар’яна Миколайовича
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

ДІЮЧОГО

на основі

з одного боку,

Статуту ПСНРСЕК______________________________________________
ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат»__________________________
(назва об’єднання, організації, цідприємства)

назване далі замовником в особі

Генерального директора Борковської Людмили Іванівни
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

ДІЮЧОГО н а

основі Статуту
з другого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе проведення наступної науково-дослідної
роботи:
Оптимізація фінансових-господарської діяльності підприємства в умовах економічних
трансформацій
(назва науково-дослідної роботи)

1.2. Зміст та обсяг роботи в цілому та за етапами (розділами) визначаються узгодженою
сторонами Програмою, іцо додається до договору, яка є невід'ємною частиною цього
договору. За роботами, що виконуються в термін більше року, програма складається на весь
обсяг роботи з обов'язковим виділенням обсягу вартості робіт поточного року, а також із
зазначенням орієнтовної вартості робіт кожного подальшого року.
1.3. Робота за даним договором виконується відповідно до узгодженого сторонами технічного
завдання, технічних, наукових, економічних та інших вимог.
1.4. Строк виконання всієї роботи від _01.03.2020_р.__ ^до ___ 01.03.2021_р.________________ .
1.5. Термін виконання окремих етапів (розділів, частин) роботи визначається календарним
планом (додаток). У разі дострокового виконання роботи Виконавцем сторони визначають
порядок приймання та оплати виконаних робіт.
1.6. Якщо в процесі виконання роботи з'ясовується неминучість одержання негативного
результату або недоцільність подальшого проведення роботи. Виконавець має право
призупинити її, поставивши про це до відома Замовника у триденний термін після зупинки.
У цьому випадку Сторони зобов'язані у п'ятиденний термін розглянути питання про
доцільність продовження робіт та за необхідності увійти з клопотанням до відповідних
організацій про зупинення робіт.
1.7. Використання науково-технічної продукції здійснюється Замовником у
Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі
(вказати підприємство, організацію)

У

ДІЯЛЬНОСТІ

підприємства з 01.03.2021 р.
(вказати яким чином, коли буде використана науково-технічна продукція - освоєння серійного випуску)

Усі витрати по освоєнню результатів дослідження оплачуються безпосередньо Замовником у
встановленому пО]рядку. Виконавець ніяких витрат з освоєння не несе, окрім витрат з
авторського нагляду за освоєнням, що входять до кошторисної вартості роботи.
2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. За виконані роботи, зазначені в п. 1, Замовник сплачує Виконавцеві
П’ять тисяч гривень 00 копійок
(сума прописом)

ЗГІДНО з к о ш т о р и с н и м и р о з р а х у н к а м и ( к а л ь к у л я ц іє ю ) , щ о д о д а ю т ь с я д о д о г о в о р у .

2.2. Оплата проводиться в розмірі:
поетапно з авансовим платежем
(одночасно за закінчену роботу, поетапно з авансовим платежем, на основі інших принципів згідно з домовленістю замовника і виконавця)

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ
3.1. Про закінчення виконання кожного етапу робіт, а також роботи в цілому Виконавець
повинен повідомити Замовника, після чого Сторони складають двосторонній акт приймання
та здачі у трьох примірниках. У разі незабезпечення Замовником приймання етапу роботи
протягом п'яти днів після отримання повідомлення Виконавець має право скласти
односторонній акт, який є підставою для розрахунків. Приймання роботи за станами та в
цілому здійснюється за узгодженою Програмою.
3.2. При завершенні науково-дослідних робіт Виконавець подає Замовникові науковотехнічний звіт про виконану роботу та інші документи (на вимогу Замовника), обумовлені
договором. У випадку, якщо у Замовника виявляються зауваження або претензії щодо
виконаної роботи, йому надається право заявити їх Виконавцеві протягом 10 днів після
вручення йому науково-технічного звіту та інших документів.
3.3. Якщо під час виконання роботи Замовник або Виконавець вважатимуть за необхідне
замінити один вид роботи іншим, то така заміна допускається за письмовою угодою між
Сторонами у межах даної роботи.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За порушення узятих за договором зобов'язань Сторони несуть відповідальність
відповідно до Типового положення про порядок укладення господарських договорів та видачі
внутрішньоміністерських
замовлень
на
проведення
науково-дослідних,
дослідноконструкторських і технологічних робіт.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Даний договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із
Сторін.
5.2. У випадках, не передбачених цим договором. Сторони керуються чинним цивільним
законодавством.
5.3. Після підписання цього договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього договору,
втрачають юридичну силу.
5.4. Усі виправлення за текстом даного договору мають юридичну силу лише при взаємному
їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.
6.
6.1. Строк дії договору

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
початок

закінчення
6.2. Адреси та розрахункові рахунки сторін:
Виконавця:
Адреса:

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний
коледж

32300, Україна, Хмельницька область, м. Кам'янець - Подільський, вул. Годованця, 13

р/р 31253296104451 ДКСУ м.Київ
МФО 820172, Код.. ЄДРПОУ 33680120, ШН 336801219184, Свідоцтво 100004117
Тел. (0352) 47-50-59_________________________________________________________
(поштовий і телеграфний індекс та адреса замовника і банку, рахунок)

Замовника:
Адреса:

ТОВ Кам’янець-Подільський птахокомбінат

вул. Привокзальна, 6.8

р/р р UA 633154050000026006052322591 в АТ КБ «Приватбанк», м. Кам'янець-Подільський
М ФО315405, ЄДРПОУ 30311457
№ свідоцтва платника податку № 3 1627479
ШН 303114522098
Тел./факс 0384939480

____

_________________________

(поштовий і телеграфний індекс та адреса замовника і банку, рахунок)

6.3. До даного договору додається:
1. Протокол угоди про договірну ціну_______________________________
2. Програма науково-дослідних робіт
3. Календарний план робіт

Додаток 1

ПРОТОКОЛ

f

угоди про договірну ціну на проведення науково-дослідних робіт
Оптимізація фінансових-господарської діяльності підприємства в умовах економічних
______________________________________трансформацій__________________________________
(назва науково-технічної продукції)

ПО

договору № ...................... від .............................. р.

Ми, нижче підписані, від особи замовника

ТОВ «К ам’янець- Подільський
птахокомбінат»
(повна назва замовника)

Генеральний директор Борковська Людмила Іванівна
і від особи виконавця

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціальноекономічний коледж
(повна назва виконавця)

Директор Тріпак Мар’ян Миколайович_________
підтверджуємо, іцо сторонами укладена угода про розмір договірної ціни на проведення
науково-дослідних робіт в сумі 5000 грн., в тому числі ПДВ
п'ять тисяч гривень 00 копійок
(сума прописом)

При виконанні (невиконанні) виконавцем умов договору згідно з пунктами
договірна ціна збільшується (зменшується):
у пункті
- _______ на
- ________ %, у пункті _
на
у пункті
—________ на
—_________ %, у пункті
на
%.
Даний протокол є основою для проведення взаємних розрахунків і платежів між
виконавцем і замовником.

Від зм овн и ка
Л. І. Борковська

' ■( м.п.,„.
V e ; \ 155311457І / \

//

