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сторони, та ТОВАРИ МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДДЛЬНIСТЮ (IНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННИХ ЗДКУПIВЕЛЬ>

[надалi iменуетьсЯ пВиконавJць>J В особi диреКтора КуруШиноi олени Володимирiвви, що дiс на пiдставi

Статуту, з iншоi сторони, якi разом iменуються <Сторони>, а кожна окремо - <Сторона>, уклали цей договiр

[rrадалi iменуеться <,Щоговiр>) про наступне.
1. прЕдмЕт договору

1.1. замовtлик доруча€, а Виконавець бере на себе зобов'язання, в порядку i на умовах, визначених цим flоговором,
провести спецiалiсту/спецiалiстам Замовника навчання на курсах <Публiчнi закупiвлi в YKpaiHi> [послуги з

професiйноi пiдготовки спецiалiстiв - за кодом СРV за flK 021:2015 -в0510000-2),
2.прАвА тА оБов,язки cToPIH

2.1. Виконавець зобов'язаний:
- вживати Bcix необхiдних заходiв щодо належного проведення навчання спецiалiста/спецiалiстiв Замовника на

курсах <Публiчнi закупiвлi Украiни>;
- забезпечувати спецiалiста/спецiалiстiв

з однiеi

замовника необхiдними нормативно-методичними матерlалами з

ciMcoT дев'яносто) гривень 00 коп. без П/lВ,

питань публiчних закупiвеЛь;, ,"- по закlнченнl навчання та за умови усrriшrФго складання iспиту забезпечити видачу спецiалiсту/спецiалiстам

замовника сертифiкату встановленого зразка про проходження навчання.

2.1.1, Сертифiкат видасться тiльки за наступнихумов:
- успiшне проходженНя спецiалiсТом/спецiалiстами Замовника навчання i успiшне складання iспиту;

- наявнiсть оплати Замовником повноi BapTocTi навчання;

- наявнiстЬ пiдписаногО сторонамИ Дкту прийМання-тlереДачi наданиХ послуГ [д3лi по тексту - Акт),

вiдсутнiсть будь-якоi з наведених умов призводить до негативних наслiдкiв, а саме - невиданню

сертифiката або виданню тiльки пiсля вчинення Замовником вiдповiдних дiй для усунення наявних перешкод,

2,2. Замовrrик зобов'язу€ться:
-. здiйснити в повному обсязi, в строк i на умовах, встановлених ffоговором, оплату BapTocTi навчання;

- I{a вимогу Виконавця надавати iнформацiю та документи, необхiднi для належноi органiзацii та проведення

навчання спецiалiста/спецiалiстiв Замовника на курсах <Публiчнi закупiвлi Украiни;
- забезпечити обов'язкову присутнiсть спецiалiста/спецiалiстiв протягом всього строку навчання;

- всебiчно сприяти успiшному проходженню навчання та складання iспиту спецiалiста/спецiалiстiв Замовника;

- пiдписати Дкт приймання-передачi наданих Виконавцем послуг в строк не бilьше трьох робочих днiв з дня Його

отриманIIя.
у випадку, якщо Замовник в строк З (трьох) робочих днiв не повернув Виконавцю пiдписаний зi свого

боку Дкт або вiдмовля€ться його пiдписувати без поважних на те приъин та без надання мотивованих письмових

поясненЬ Taцoi вiдмОви з посиланням на чинне законодавство, то такиЙ Акт, пiдписаний тiльки Виконавцем,

вважа€тьсЯ дiйсним i с належним доказоМ належного виконання Виконавця cBoix зобов'язань 3а flоговором.
2.З. Виконавець ма€ право:

- вимагати в Замовника сво€часного i належного виконання зобов'язань за !оговором;
- при вчиненнi спецiалiстом/спецiалiстами 3амовника дiй/6ездiяльностi, якi становлять загрозу належноi

органiзацii та проведення навчання, в будь-який момент вiдсторонити таких oci6;

- самостiйно i без погодженlrя. з Замовником визначати графiк, порядок i TepMiH навчання;
* отримувати оплату в розмiрi, строки i на умовах, встановлених flоговором, за надання послуг.

2.4. Замовник мас право:
- вимагати у Виконавця сво€часного i належного виконання зобов'язань за flоговором;
- запитувати i отримувати iнформацiю,., що безпосередньо стосуеться процесу навчаt{ня його

спецiалiста/спецiалiстi в ;

- сво€часно повiдомляти Виконавцю будь-яку iнформацiю, яка може вплинути на належну органlзацlю та

проведення навчання спецiалiста/спецiалiстiв Замовника;

- вносити зауваження та пропозицii, якi безпосередньо стосуються навчання на курсах.

З.1. BapTicTb навчання
гривеIlь 00 коп. без ПДВ

3. розмIр, строки тА порядок оплАти
одного спецiалiста за flоговором становить 1790 (одна тисяча ciMcoT дев'яносто)

З.2. Загальна BapTicTb за !оговором становить 1790 (одна тисяча
яка включас в себе Ilавчання одного спецiалiста.
3,3. Замовник зобов'язаний оплатити навчання за Договором протягом 7 (семи) банкiвських fднiв з моменту

пiдписаннЯ Дкту. У випадку неповернення пiдписаного Замовником акту Виконавцю чи вiдмови вiд його

пiдписання, оплата здiйснюсться протягом 7 (семи) банкiвських днiв пiсля перебiгу строку, передбаченого п. 2,2

для пiдписаI{ня акту Замовником.
3.4. оплата навчання здiйснюсться на поточний рахунок Виконавця за вказаними ним реквiзитами.

4.1. за невиконанtlя чи ненал"*r" "r*"1"Ur'#.Оо?'*Ж}#::i:I:"'#, 
винна Сторона несе вiдпОВiДаЛЬНiСТЬ,

визначену оЦ,оговором та чинним законодавством Украiни.



4,2,у випадку невиконання чи неналежного виконання зобов'язань за .цоговором з дня, наступного за лнем, ко,таке зобоВ'язаннЯ мало .6утИ виконано' почина€тьСя сплиВ триденногО строкУ (три робочих днi] дJ,врегулювання спору шляхом переговорiв.
4,з, У випадку неможливостi врегулювання спору в строк i на'умовах вiдповiдно до пункту 4.2 /]оговору, до 

,
винноi Сторони застосовуються санкцiiу виглядi пенi в розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБу, дiючоi на момент ..

прострочення за кожний день простроченI{я, 
\,4,4, Пеня обчислюеться вiд BapTocTi навчання, яка встановлена trунктом З.2 !огов.lру, ч

5 Форс-мАжорнI оБстАвини \
5,1, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове чи повне невиконання обов'язкiв за цим договором,якщо вонО трапилосЬ внаслiдоК обставинИ непереборн oi сцлп [форс-мажорних обставин).5,2, Пiд форс-мажорними обставинами розумiють зовнiшнi та надзвичайнi обставини, якi не iснували на часltiдписаннЯ договору, виникли поза волею cTopiH, настанню дii яких вони не могли перешкодити.5,З, Форс-МажорнимИ обставинаМи визнанi TaKi: вiйнИ, BocHHi дii, блокади, aBapii, диверсii, ембарго, iншi дiiiноземних держав, якi унеможливлюють виконання сторонами своiх зобов'язань, пожежi, повенi, землетруси, iншiстихiйнi лиха чИ сезоннi природнi явища, зокрема TaKi, як замерзання моря, проток, портiв, тощо, закриттяшляхiв каналiв, перевалiБ, а також рiшення органiв !ержавноi влади.
5,4, ЯкщО обставинИ зазначенi у пунктаХ 5,2 та 5.З цiого договору будуть продовжуватись бiльше 1, мiсяця, токожна iз cTopiH буде матИ правО розiрватИ цей договiР повнiстЮ чи частково, i в такому випадку tti одна iз cTopiHне буде мати права вимагати вiд iншоi вiдшкодування можливих збиткiв. Сторони зобов'язуються при цьомупровести остаточнi вза€морозрахунки,якщ" yiTj::: icHy_c заборгованiсть.

6, строк дII договору6,1, !оговiр вступа€ в силу з моменту його пiдписання' Сторонами i дiс до з1.12,2021 i до моменту повноговиконання Сторонами своТх зобов'язань за цим {оговором.
7.IншI умови

7,1, flодатковi угоди та додатки до цього flоговору с його невiд'емною частиною i мають юридичну силу у разi,якщо вони викладенi у письмовiй формi, пiдписанi Сторонами та скрiпленfтх печатками.
7,2, Bci виправленНя за текстоМ цього flогоВору мають силу ,га можуть братися до уваги виключно за умови, щовони У кожномУ окремомУ випадкУ датованi, засвiдченi пiдписами CTopiH ia скрiпленi iх печатками.7,З, Yci спори, що можуть виникнути з цього flоговору або у зв'язку a "rr, СrЪрони намагатимуться вирiшуватишляхом переговорiв, У випадку, якщо таке вирiшення виявиться неможливим, спори будуть вирiшуватися усудовому порядку,
7,4, Змiст ffоговору ви3начено Сторонами при повному розумiннi його положень на ocHoBi вiльноговолевиявлення CTopiH.
7,5, flоговiр укладено в 2 [двох) автентичних примiрниках украiнською мовою за результатами переговорiвCTopiH з урахуванням умов, запропонованих кожною зi CTopiH, по одномУдля кожноi з CTopiH, Обидва примiрникамають однакову юридичну силу.

В. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕНIlЯ
8,1, Yci правовiдносини, що виникають з цього !оговору або по#hзанi iз ним, у тому числi пов'язанi iз дiйснiстю,укладенняМ, виконанНям, змiною та припиненням цього ffоговору, ,rуr"ч""rrм його умов, визначеннямнаслiдкiв недiйсностi або порушення {оговору, регламентуються цим {оговором та вiдповiдними нормамичинногО в YKpaiHi законодавСтва, а такоЖ застосовниМи до таких правовiдносин звичаями дiлового обороту напiдставi принципiв добросовiсностi, розумностi та справедливостi.
В,2, ПiслЯ набраннЯ чинностi цим !оговОром Bci попереднi переговори за ним, листування, попереднi логовори,протоколи про намiри та будь-якi iншi ycHi або пиiьмовi домовленостi cTopiц з питаць, що так чи iнакшестосуються цього flоговору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до y"u." при тлумаченнi умов цього{оговору.
В,3, Сторони несуть повну вiдповiдальнiсть за лравильнiсть вказаних ними у цьому {оговорi реквiзитiв тазобов'язуються сво€часно у письмовiй формi повiдомляти iншу Сторону про ix змiну, а у разi неповiдtэмленнянесуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслiдкiв.
8,4, Вiдступлення права вимоги та [абоJ переведення боргу за цим flоговором однiсю iз CTopiH до TpeTix осiбдопуска€ться виключно за умови письмового погодження цього iз iншою Стороною,
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