                                    

Договір№____
про надання послуг з організації та проведення короткострокового підвищення кваліфікації ІТН

м. Київ

«___ » ______________ 2020 року
Підприємство об’єднання громадян «Центр професійної підготовки та інжинірингової діяльності» (скорочено ПОГ «Центр інжинірингової діяльності») (надалі іменується – Виконавець), що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах і платника ПДВ, в особі заступника директора Олійник Ольги Миколаївни, яка діє на підставі Довіреності №1 від 02.01.2020 р., з однієї сторони, ___________________________________________________________________
(офіційна назва підприємства, установи, організації)
(надалі іменується – Замовник), в особі __________________________________________________, який(яка) діє на підставі ___________________, з другої сторони, що надалі разом іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір про надання послуг (надалі – Договір) на таких умовах:
1.Предмет Договору
1.1. Виконавець зобов’язується в період дії карантину, пов’язаного з коронавірусом COVID-19 і забороною усіх масових заходів, а також необхідністю виконання вимог ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», в частині обов’язкового підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років, за замовленням Замовника, на умовах визначених цим Договором, надати послуги з організації та проведення дистанційного короткострокового підвищення кваліфікації інженерів з технічного нагляду, за відповідними програмами,за  напрямом професійної атестації з використанням інтернет-зв’язку в режимі відео-конференції, а Замовник зобов’язується своєчасно оплатити надані послуги в розмірі, строки та порядку визначеному цим Договором.
1.2. Надання послуг відповідно до цього Договору здійснюється в період 
з «___» ____________ 2020 року до «____»_____________ 2020року.
1.3. Кількість учасників, яким надаються послуги визначається списком до якого входять: _________________________________________________________________________________
1.4. У випадку неможливості формування групи з підвищення кваліфікації або інших поважних причин, Виконавець залишає за собою право перенесення строків надання послуг на іншу дату за погодженням з Замовником.
             2.Ціна Договору та порядок розрахунків
2.1. Загальна вартість послуг за цим Договором є договірною, визначається за згодою Сторін і встановлюється у розмірі 12600,00 (Дванадцять тисяч шістсот) грн. 00 коп., у тому числі ПДВ (20%) – 2100,00 (Дві тисячі  сто грн. 00 коп.) за одного учасника та пропорційно залежить від загальної кількості інженерів технічного нагляду, яким надаються послуги, відповідно до п.1.3. цього Договору та становить: ___________________________________________________________
2.2. Оплата послуг Замовником здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів у розмірі 100% передоплати обумовленої вартості Договору на розрахунковий рахунок Виконавця, не пізніше трьох банківських днів до початку короткострокового підвищення кваліфікації.
2.3. Несвоєчасна або неповна оплата Замовником вартості Договору, знімає з Виконавця всю повноту відповідальності, пов’язану з виконанням зобов’язань за цим Договором.
3. Права та обов’язки Сторін
3.1.Виконавець має право:
	на оплату наданих послуг в порядку та відповідно до ціни встановленої Договором;
	на обробку, використання та поширення персональних даних інженерів технічного нагляду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
	у будь-який момент в односторонньому порядку відмовитись від зобов’язання надавати послуги та розірвати Договір, якщо Замовник не оплатив послуги згідно з умовами Договору;

вимагати від Замовника підписання Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) своєчасно наданих та якісно виконаних послуг;
залучати третіх осіб з метою виконання цього Договору.

3.2.Виконавець зобов’язаний:
	надати послуги Замовнику відповідно до умов цього Договору;

видати свідоцтво встановленого зразка;
	підготувати для підписання Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг);

у разі виникнення обставин, що унеможливлюють або ускладнюють надання послуг, інформувати про це Замовника у найкоротший термін.
3.3.Замовник має право:
	вимагати від Виконавця належного надання послуг згідно з умовами цього Договору;

на отримання від Виконавця свідоцтва після проходження короткострокового підвищення кваліфікації.
3.4. Замовник зобов’язаний:
	прийняти надані послуги за Актом здачі-прийняття робіт (надання послуг);

оплатити послуги в порядку та відповідно до ціни встановленої Договором;
надати Виконавцю у письмовому вигляді протягом трьох робочих днів з моменту підписання Договору повну інформацію щодо учасників короткострокового підвищення кваліфікації, включаючи офіційні особисті дані для виготовлення та видачі свідоцтва про проходження короткострокового підвищення кваліфікації за напрямом професійної атестації. . 
4. Відповідальність Сторін
4.1. У випадку порушення Сторонами зобов’язання встановленого Договором, кожна із Сторін несе відповідальність згідно з умовами цього Договору та чинного законодавства України.
4.2. Порушенням Договору є невиконання або неналежне виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно з умовами цього Договору.
4.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо доведуть, що таке невиконання сталося не з їхньої вини.
4.4. Відповідальність за недостовірність наданої Виконавцю інформації про учасників короткострокового підвищення кваліфікації, включаючи офіційні особисті дані для виготовлення та видачі свідоцтва про проходження короткострокового підвищення кваліфікації за напрямом професійної атестації, несе Замовник.
5. Порядок вирішення спорів
5.1. Усі спори чи розбіжності, що можуть виникнути при виконанні цього Договору чи в зв’язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом консультацій та переговорів між Сторонами. При неможливості такого вирішення спори і розбіжності передаються, в установленому законом порядку, на розгляд до суду.
6. Строк дії Договору та порядок надання послуг
6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками Сторін та діє до «30» квітня 2020 року в частині виконання послуг , а в частині фінансових розрахунків  до їх повного та належного виконання.
6.2. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей Договір у випадках передбачених Договором та чинним законодавством України. 
6.3. Приймання наданих послуг Замовником та їх передача Виконавцем здійснюється за Актом здачі-прийняття робіт (надання послуг).
6.4. Складання Акта здачі-прийняття робіт (надання послуг) покладається на Виконавця, а його підписання Замовником є доказом відсутності претензій з його боку до Виконавця.
                 7. Антикорупційне застереження.
7.1. При виконанні цього Договору Сторони зобов’язуються дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
8.Заключні положення
8.1. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
8.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди.
8.3. У порядку, встановленому  чинним законодавством України, по факту події, що настала першою, проведення оплати чи надання послуг, відповідно до умов Договору, Виконавець надає Замовнику податкову накладну, оформлену в електронній формі з дотриманням умов щодо її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН)та надсилає її Замовнику через програму «M.E.DOC», який зобов’язується повідомити Виконавця про її отримання.
8.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.
9. Особливі умови
9.1. При виконанні умов цього Договору, в період дії карантину, пов’язаного з коронавірусом COVID-19 і забороною усіх масових заходів, Сторони зобов’язуються для обміну інформацією та необхідними документами використовувати максимально можливі механізми залучення технічних засобів зв’язку, зокрема, інтернет-зв'язок, мобільний  зв'язок, факс, послуги укрпошти, нової пошти,  кур’єрської доставки, тощо.
9.2. Для оперативного обміну документами, які мають істотне значення і безпосередньо пов’язані з виконанням умов  цього Договору, Сторони здійснюють їх оформлення у вигляді копій, сканкопій, фотокопій, тощо, з подальшим  направленням оригіналів на адресу відповідної Сторони  поштовим  зв’язком.
10. Адреса і реквізити Сторін
9.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим можливих несприятливих наслідків пов’язаних х виконанням цього Договору.
          ЗАМОВНИК:                                                                                           ВИКОНАВЕЦЬ:
                                                                                      ПОГ «Центр інжинірингової діяльності» 
                                                                                      Адреса: 02160, м. Київ,
                                                                                      проспект   Соборності, 15/17, оф. 121
                                                                                      Код ЄДРПОУ 41629341,
                                                                                      ІПН 416293426534,
                                                                                      п/р UA72 3510 0500 0002 6009 878923621
                                                                                      в АТ «УкрСиббанк»,
                                                                                      МФО 351005

                                                                                      Заступник директора
                                                                                      ______________________ О.М. Олійник




