Додаток №1
до тендерної документації

Договір №_____
м. Київ

“___” _____________ 2018 р.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Адвентистське агентство допомоги та
розвитку в Україні», іменоване далі як «Замовник», в особі президента Нікітюка Анатолія
Валентиновича,
якій
діє
на
підставі
Статуту,
з
однієї
сторони,
та
__________________________________________,
який
діє
на
підставі
____________________________________________, іменований далі як «Виконавець», з другої
сторони, разом іменуються «Сторони», з метою сприяння здійсненню програм, спрямованих на
поліпшення соціально-економічного становища в Україні та звершення діяльності у сфері
соціального захисту, зокрема – поліпшення забезпечення водою, покращення санітарних умов
населення, керуючись Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»,
уклали цю угоду (надалі іменується «Договір») про таке.
1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець забезпечує передачу Замовнику товару у вигляді питної води для цілей та
на умовах, визначених цим Договором. Товар надається в рамках діючих проектів Замовника в
населені пункти Мар’їнського району Донецької області, а саме: м. Мар’їнка, с. Солодке, с.
Степне та м. Красногорівка; а також м. Авдіївка; населені пункти Волноваського району
Донецької області: КПВВ «Гнутове», с. Сопине; населені пункти Ясинуватського району
Донецької області, а саме: с.м.т. Очеретине, с. Желанне, с. Новоселівка Перша; або в інші
населені пункти, що визначаються Замовником.
1.2. Кількість питної води та дати перевезень для кожної поставки визначаються перед
кожною подорожжю Замовником, згідно з отриманими заявками та з поточними потребами
населення.
1.3. Замовник ставить вимогу, а Виконавець зобов’язується виконувати роботу з метою
поліпшення забезпечення якісною питною водою населення.
1.4. Товар надається в межах благодійної діяльності в розумінні ст. 5 Закону України «Про
благодійну діяльність та благодійні організації».
1.5. Предметом договору не є пряме, або непряме отримання прибутку однією із Сторін.
2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ
2.1. Вартість питної води визначається з розрахунку _________ грн. за 1 літр. Вартість не
може бути змінена протягом дії цього Договору.
2.2. Оплата здійснюється згідно наданому Виконавцем рахунку по факту передачі товару.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Права Замовника:
3.1.1. У будь-який час та у будь-який спосіб здійснювати контроль за виконанням робіт
відповідно до мети, встановленої п. 1.1. цього Договору.
3.1.2. У разі виконання робіт всупереч вимогам п. 1 цього договору, вимагати у Виконавця
повернення наданого товару, або відшкодування вартості товару.
3.1.3. Вимагати розірвання цього договору, якщо виконання робіт не відповідає умовам,
зазначеним у цьому Договорі.
3.2. Обов’язки Замовника:

3.2.1. Виплатити Виконавцю узгоджену винагороду відповідно до пп. 1.2. і 1.3. цього
Договору.
3.2.2. Забезпечити Виконавця всією інформацією, необхідною для виконання узгодженої
діяльності.
3.3. Права Виконавця:
3.3.1. Отримувати узгоджену винагороду відповідно до пп. 1.2. і 1.3. цього Договору.
3.3.2. Отримувати консультації стосовно складання звітів по виконанню робіт та
використанню товару.
3.4. Обов’язки Виконавця:
3.4.1. Здійснювати діяльність, передбачену цим Договором, з належною професійною
ретельністю та відповідно до Законодавства України.
3.4.2. Здійснювати узгоджену діяльність особисто та в узгоджений з Замовником час. Крім
того, здійснювати дезінфекцію ємності для перевезення питної води не рідше, ніж один раз
за два тижні.
3.4.3. Вести бухгалтерський облік зазначеної діяльності у відповідності до діючого
законодавства України та зберігати фінансову документацію та іншу інформацію по цій
діяльності не менше трьох років після закінчення терміну дії Договору.
3.4.4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання робіт на умовах цього
Договору, терміново повідомити про це Замовника.
3.4.5. За виконання робіт всупереч вимогам п. 1 цього Договору та у разі не погодження
такого виконання з Замовником, повернути товар Замовнику (на вимогу) у повному обсязі.
3.4.6. Виконувати інструкції Замовника та надати можливість контролю над здійсненням
діяльності з боку Замовника. На вимогу Замовника надавати Замовнику звіти про виконання
робіт.
4. ДІЯ ДОГОВОРУ
4.1. Цей Договір є укладеним з моменту його підписання та діє до ___________ 20___ року.
У випадку, якщо жодна із Сторін не заявить про припинення дії Договору за 7 календарних днів
до його закінчення, а відносини Сторін будуть тривати у цей період (обов’язкова умова),
Договір вважається продовженим на послідуючий календарний місяць. Кількість продовжень
не обмежена.
4.2. Договір про виконання робіт може бути розірваний у таких випадках:
4.2.1. За взаємною згодою Сторін.
4.2.2. За рішенням суду.
4.2.3. У інших випадках, передбачених цим Договором.
5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
5.1. Після підписання цього Договору усі попередні домовленості та оформлені у зв’язку з
такими домовленостями документи (зокрема – протоколи, листи, узгодження, погодження
тощо) втрачають юридичну силу, але можуть бути використані для тлумачення умов Договору
при вирішенні спірних питань.
5.2. Питання, не урегульовані у цьому Договорі (в тому числі і межі відповідальності при
невиконанні чи неналежному виконанні умов Договору, тлумачення Договору, розірвання
Договору тощо) вирішуються відповідно до чинного законодавства. Перевага у тлумаченні
умов Договору належить Замовнику.
5.3. Цей Договір не підлягає нотаріальному посвідченню відповідно до вимог Закону
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
5.4. Учасники правочину домовились, що вживуть всіх заходів до розв’язання спорів і
урегулювання розбіжностей, які можуть виникнути із договору чи в зв’язку з ним (в тому числі
й ті, що можуть стосуватися тлумачення Договору, виконання його умов) шляхом переговорів.

В разі, коли сторони не зможуть досягти домовленості, спори і розбіжності підлягають
розв’язанню (урегулюванню) у судовому порядку відповідно до вимог законодавства України.
5.5. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.
6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець

Замовник

_______________________________________

Благодійна організація «Благодійний
фонд «Адвентистське агентство
допомоги та розвитку в Україні»

ЄДРПОУ ______________________________
Адреса _______________________________
_______________________________________
р/р ____________________________________
_______________________________________

ЄДРПОУ 39758307
02140, м. Київ, вул. Лариси Руденко, 3

Свідоцтво про державну реєстрацію
№_______________________ від __________ р.

в ПАТ "УкрСиббанк", м. Київ
МФО 351005

________________________________________

Не є платник ПДВ, не платник податку на
прибуток

_______________________

Президент:
/ _____________ /

р/р №26006596976908

/ Нікітюк А.В. /

