м. Суми

ДОГОВІР
про надання послуг
з технічного обслуговування та ремонту автомобілів
« » _______________ 2016 р.

Приватне підприємство «Автодіагностика» , в особі директора Нікітенко Валентини
Мхайлівни, що діє на підставі статуту, в подальшому «Виконавець», з однієї сторони, та
______________________________, в особі _________________________________, що діє
на підставі _______________________, в подальшому «Замовник», з іншої сторони, уклали
даний договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання протягом строку дії
договору надавати комплекс послуг з технічного обслуговування та ремонту (далі послуги)
транспортних засобів (далі ТЗ) з встановленням запчастин і використанням супутніх товарів,
необхідних при проведенні зазначених робіт, на станції технічного обслуговування та
ремонту автомобілів (далі СТО) за місцем розташування Виконавця: м. Суми, вул.
Білопільськй шлях, буд. 19.
1.2. Послуги, зазначені в п.1.1 Договору, спрямовані на підтримання транспортних засобів
Замовника в технічно справному стані, належному технічному вигляді та на виконання вимог
нормативних актів щодо надійності, економічності, безпеки руху та екологічної безпеки.
1.3. Послуги надаються Замовнику за умови пред’явлення ним:
- документа, що засвідчує особу Замовника (для фізичних осіб – паспорт, посвідчення; для
представників юридичних осіб – довіреність або інший документ, що посвідчує службове
становище і повноваження особи);
- оригінал свідоцтва про реєстрацію ТЗ;
- Документа, що підтверджує право Замовника на користування ТЗ, якщо він не є його
власником.
Виконавець має право відмовитися від надання послуг Замовнику, якщо пред’явлені ним
документи не відповідають вимогам чинного законодавства або викликають сумнів.
1.4. Конкретний перелік та вартість послуг, запасних частин та матеріалів, що надаються
Замовнику, визначається при кожному прийманні автомобіля на СТО та оформляється
замовленням. Замовлення узгоджується з Замовником та є підставою для складання
рахунків.
2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ.
2.1. Замовник зобов’язаний самостійно доставити ТЗ на СТО для проведення визначеного
комплексу послуг. У випадку неможливості доставити ТЗ у заздалегідь визначений час,
Замовник зобов’язаний не пізніше ніж за один день повідомити про це Виконавця і погодити
з ним дату початку робіт.
2.2. На обслуговування приймається автомобіль тільки після перевірки технічного стану,
виявлення зовнішніх пошкоджень і дефектів.
2.3. Виконавець визначає строк виконання робіт та дату їх завершення, яка зазначається в
замовленні. Строк виконання робіт визначається в залежності від обсягу та складності робіт
згіднотехнологічного процесу. Про продовження строку виконання робіт Виконавець
зобов’язаний повідомити Замовнику за 3 дні до їх завершення.
2.4. У разі виникнення необхідності виконання робіт, що не були обумовлені при прийманні
ТЗ, ці роботи узгоджуються з Замовником і на них складається додаткове замовлення.
3. ВАРТІСТЬ РОБІТ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
3.1. Вартість робіт та запчастин визначається на підставі тарифів та розцінок, встановлених
задомовленістю сторін.
3.2. Замовник здійснює оплату послуг шляхом перерахування коштів у безготівковому
порядку на розрахунковий рахунок Виконавця у банку.
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3.3. Замовник зобов’язаний здійснити оплату послуг протягом 5 банківських днів з дати
виставлення рахунку фактури.
3.4. За погодженням сторін Замовник може здійснити оплату виконаних робіт по факту їх
виконання шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок Виконавця .
3.5 Передача транспортного засобу Замовнику після виконання комплексу передбачених
робіт здійснюється при умові повної оплати наданих послуг та встановлених ТЗ запасних
частин та використаних матеріалів.
4. ОБОВЯЗКИ СТОРІН.
4.1. Права Замовника:
- на безоплатний ремонт або заміну запчастин та механізмів у випадку виходу їх з ладу
протягом гарантійного строку з вини Виконавця. Гарантія на запасні частини та механізми,
що були надані Замовником, не поширюється.
4.2. Виконавець зобов’язується:
- в усній формі надати Замовнику достовірну інформацію про запропоновані роботи, їх види
та особливості, про ціну та форму оплати робіт та послуг;
- надати послуги, виконати роботи відповідно до вимог нормативних документів щодо
проведення ремонтних, технологічних та експлуатаційних робіт та умов Договору;
- негайно повідомити Замовника про необхідність виконання робіт, не передбачених
замовленням, і до прийняття узгодженого з Замовником рішення призупинити виконання
робіт у разі:
- виявлення дефектів ТЗ чи непридатності для застосування наданих Замовником матеріалів
і складових частин ТЗ;
- виникнення непередбачених і незалежних від Виконавця наслідків виконання вимог
Замовника щодо робіт з надання послуг.
4.3. Виконавець має право:
- відмовитися від приймання ТЗ від Замовника, якщо той запізнився передати ТЗ Виконавцю
більше, ніж на одну годину від визначеного часу;
- відмовитися від виконання робіт або зупинити їх виконання у випадку ненадходження
коштів від Замовника;
- на відшкодування Замовником понесених ним витрат по ремонту, обслуговуванню ТЗ,
виконання інших робіт і на відшкодування шкоди, заподіяної йому діями Замовника.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
5.1. Відповідальність Замовника:
- Замовник несе відповідальність за своєчасну передачу ТЗ для проведення відповідного
ремонту і технічного обслуговування;
- за порушення строків оплати, передбачених п.п.3.4. Договору, Замовник сплачує пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, але не більше суми
платежу;
- за порушення строків прийняття виконаних робіт або відремонтованого ТЗ від Виконавця та
у разі затримки звільнення робочого майданчика від ТЗ, що знаходиться на СТО Виконавця,
у строк, передбачений п..4.1. даного Договору, Замовник сплачує Виконавцю плату за
перебування ТЗ у розмірі 100 грн. за кожен день такої затримки.
5.2. Відповідальність Виконавця:
- Виконавець відповідає за дбайливе ставлення до наданого для проведення робіт ТЗ на
належній йому СТО;
-у разі неякісного виконання робіт з вини Виконавця, зазначених у замовленні, Виконавець
усуває недоліки за власний рахунок. Наявність неякісного виконання робіт з вини Виконавця
має бути встановлена Замовником в присутності представника Виконавця зі складенням
відповідного Акта;
- Виконавець за власний рахунок здійснює заміну запасних частин та механізмів у разі їх
виходу з ладу в межах гарантійного строку;
- Заміна запасних частин та механізмів не здійснюється, якщо їх вихід з ладу викликаний
порушенням правил експлуатації ТЗ Замовником;
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- за перевищення строків виконання робіт, зазначених у замовленні, або узгоджених
додатково, з вини Виконавця, Виконавець сплачує Замовнику штраф в розмірі 0,05% від
вартості робіт за кожен день прострочки, але не більше суми замовлення.
6. ДОДАТКОВІ УМОВИ.
6.1. Зміни та доповнення до Договору можуть вноситися тільки за письмовою згодою сторін і
діють протягом строку дії даного Договору.
6.2. Все попереднє листування по цьому Договору і попередні переговори втрачають
чинність з моменту підписання цього Договору.
6.3. У всіх випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним
законодавством України.
6.4. Даний договір складений українською мовою в двох екземплярах, що мають однакову
юридичну силу.
6.6. Виконавець має статус платника податку на прибуток на загальних підставах..
6.7. Замовник має статус платника податку ________________________________________.
7. ФОРС–МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.
7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у
виконанні або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором, якщо
таке невиконання або затримка виконання безпосередньо чи опосередковано викликані
обставинами форс-мажору.
7.2. Сторона, яка посилається на положення даної статті, повинна не пізніше ніж через 10
(десять) днів, надати письмове підтвердження іншій Стороні про природу настання та
очікуваній тривалості обставин форс-мажору, та прикладе всі сили для обмеження впливу
цих обставин із метою більш ефективного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
7.3. Для цілей Договору обставинами форс-мажору вважаються будь-які обставини, які
впливають на виконання Договору, які знаходяться поза межею контролю Сторін, і, не
обмежуючи вищевказаного, включають пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, дії
державних органів, повстання, заколоти, військові дії.
7.4. Свідоцтво, видане Торгово-Промисловою Палатою України або іншим компетентним
органом, буде достатнім доказом існування форс-мажорних обставин та їх тривалості.
7.5. Якщо форс-мажорні обставини тривають протягом 28 (двадцяти восьми) календарних
днів або очевидно, що вони будуть тривати протягом такого періоду або більш довший
проміжок часу, цей Договір може бути припинено за письмовою згодою Сторін, шляхом
надання письмового повідомлення за 10 (десять) днів до її припинення.
8.УМОВИ КОНФИДЕНЦІЙНОСТІ.
8.1. Сторони беруть на себе зобов’язання додержуватись умови конфіденційності у
відношенні цього Договору, а також інформації і документів, пов’язаних з його виконанням.
8.2 Сторони зобов’язуються не розголошувати і не передавати третім особам (окрім
випадків, передбачених чинним законодавством, чи за письмовою згодою іншої Сторони)
яку-небудь інформацію, що стосується страхового, фінансового, інвестиційного,
економічного і іншого положення Сторін, і зберігати таку інформацію в таємниці.
9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК.
9.1. Всі суперечки, яки можуть виникнути із чи в зв’язку з цим Договором, будуть
вирішуватись Сторонами шляхом переговорів, а в випадку їх безрезультатності – у судовому
порядку відповідно до чинного законодавства України.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.
10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «31»грудня 2016 р.
10.2. Якщо жодна із сторін за 30 днів до закінчення строку дії договору не повідомить другу
сторону в письмовій формі про розірвання договору, строк його дії щоразу автоматично
продовжуєтьсяна 1 (один) календарний рік.
10.3. Даний Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін.
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10.4. У випадку дострокового розірвання даного Договору зобов’язання Сторін щодо
здійснення оплати за даним Договором, у тому числі щодо сплати пені, штрафів та
відшкодування збитків, залишаються чинними до моменту повного здійснення таких
розрахунків.
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Замовник
___________________________
__________________________,
Україна, ___________________
___________________________
р/р № _____________________,
МФО _____________________,
код ЄДРПОУ_______________,

Виконавець
ПП «Автодіагностика»
м. Суми, вул. Білопільський
шлях, 19, тел. (0542) 608308
р/р 26007055011177 СФ Приватбанк
МФО 337546
код ЄДРПОУ 21130155

Директор __________________

Директор

В.М. Нікітенко
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