
м. Кривий Ріг « т » квітня 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтегріс» (далі Виконавець) в особі директора 
Вискрсбова Святослава Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і Архівний 
відділ виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі начальника архівного відділу 
Гонтар Віти Олексіївни, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та Положення про архівний відділ, з іншої сторони (надалі разом іменовані Сторони, а кожна окремо 
-Сторона) уклали даний Договір (надалі -  Договір) про наступне:

1. Загальні положення.
1.1.Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати послуги із заправки картриджів 

лазерних принтерів згідно з Калькуляцією на надання послуг із використанням витратних 
матеріалів виконавця, яка є невід'ємною частиною договору.

1.2.Загальна кількість послуг, одиниці виміру та ціна одиниці виміру послуг визначаються 
Сторонами у Калькуляції на надання послуг, що є додатком до цього Договору.

2. Права та обов'язки сторін і умови виконання Договору
2.1 .Виконавець зобов'язується надати послуги належним чином, в обсязі та строки, передбачені цим 

Договором.
2.2. Виконавець зобов'язується забезпечувати якість наданих Послуг відповідно до умов Договору, 

вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником та згідно із встановленими законодавством 
нормами, правилами і стандартами, яким такі Послуги повинні відповідати.

2.3. Виконавець зобов'язується при неможливості в передбачений цим Договором строк надати 
Послуги, негайно повідомити про це Замовника у письмовій формі з обгрунтуванням.

2.4.Замовник вправі в будь-який час перевіряти хід і якість наданих послуг, не втручаючись у 
д і ял ь н і сть В и ко на в ця.

2.5.Замовник має право відмовитись від прийняття наданих Послуг, якщо ці Послуги не відповідають 
умовам Договору; вимогам, які узгоджені між Виконавцем та Замовником, і вимагати від 
Виконавця відшкодування збитків що виникли внаслідок невиконання або неналежного 
виконання Виконавцем взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

2.6.Замовник зобов'язується при відсутності мотивованих письмових заперечень підписувати Акти 
прийому-здачі наданих послуг у строк не більше 5 (п'яти) днів від дня одержання Акту від 
Виконавця.

3. Строки виконання послуг
3.1 Виконавець надає послуги з Договору протягом робочого часу (з 9 до 18 годин крім суботи, 

неділі й святкових днів).
3.2 Строки надання послуг визначаються в момент розміщення замовлення або після проведення 

детального обстеження дефектів, але не більше 21 робочого дня з моменту підписання Договору..

4. Вартість послуг та порядок розрахунків
4.1 Загальна ціна Договору становить 264,00 гри, (двісті шістдесят чотири гри. 00 коп.). в т о м у  ч и с л і 

ПДВ 44.00 грн.)
4.2 Усі розрахунки за даним Договором виконуються шляхом перерахування коштів на 

розрахунковий рахунок Виконавця в гривнях.
4.3 Оплата за надані послуги проводиться Замовником на підставі відповідно оформлених 

документів (акта наданих послуг, рахунку) в термін до 20 календарних днів з дати підиеания акг\ 
приймання-гіередачі наданих послуг.

4.4 Зміна вартості й умов оплати послуг за Договором відбувається тільки за згодою сторін і 
оформляється додатковою угодою між Сторонами.

5. Порядок приймання послуг.
5.1 Факт надання Послуг за Договором підтверджується відповідним Актом приймання-передачі 

наданих послуг.



5.2 За наявності зауважень до наданих Послуг. Сторони протягом 1 (одного) робочого дня 
зобов'язуються письмово узгодити перелік зауважень, недоліків (дефектів) та/або доробок які 
Виконавець зобов'язується виправити за власний рахунок протягом погодженого Сторонами 
строку (терміну).

6 Відповідальність Сторін та порядок урегулювання спорів
6.1 У випадку порушення Виконавцем строків надання Послуг згідно з умовами Договору 

Виконавець сплачує Замовнику неустойку (пеню) в розмірі подвійної облікової ставки 11 із У. 
діючої в період такого порушення, від вартості прострочених Послуг за кожен день такого 
порушення та відшкодовує завдані таким порушенням збитки

6.2 За невиконання, або неналежне виконання обов'язків за цим договором Сторони несуть 
відповідальність згідно з діючим законодавством.

6.3 За несвоєчасне проведення оплати Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної 
облікової ставки НБУ. діючої в період затримки, за кожен прострочений день від суми 
простроченого платежу.

6.4 Якщо Виконавцем при наданні Послуг, передбачених цим Договором, завдано шкоду іншій особі, 
то Виконавець несе за це повну юридичну та матеріальну відповідальність.

6.5 Застосування штрафних санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за цим Договором, не 
звільняє її від виконання зобов'язання.

6.6 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за 
Договором, якщо вони є наслідком форс мажорних обставин (стихійне лихо, війна, пожежа, 
рішення органів влади, які впливають на подальше виконання Договору та інші непереборні 
обставини).

6.7 Усі спори, що виникають з Договору або пов'язані із ним. вирішуються шляхом переговорів між 
Сторонами.

6.8 У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спір буде вирішуватись відповідно до чинного 
законодавства України.

7 Дія Договору
7.1 Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та 

скріплення печатками і діє до 31.12.2019 г>„ але в будь-якому випадку до повного виконання 
сторонами зобов'язань за Договором.

7.2 Закінчення цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало 
місце під час дії Договору, та виконання зобов'язань, які не було виконано в термін дії цього 
Договору.

7.3 У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань по наданню послуг Виконавець 
сплачує Замовнику штрафні санкції у вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ. що 
діє на момент порушення.

8 Прикінцеві положення
8.1 На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств 

на загальних умовах.
8.2 На момент укладення даного Договору Замовник є неприбутковою організацією.
8.3 Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні 

домовленості, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з 
питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають чинність, але можуть братися до 
уваги при тлумаченні цього Договору.

8.4 Додаткові угоди та додатки до цього Договору є невід'ємною частиною її мають юридичну силу ) 
разі, якщо викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.5 Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською 
мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для 
кожної із Сторін.

?



9 РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ

ВИ К О Н АВЕЦ Ь:
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ІН ТЕГРІС»

50031, м. Кривий Ріг, 
вул. Женевська, буд. 6. кори. А. офіс 7 
код ЄДРПОУ 34489068 
р/р 26005060109177 
в ПАТ «Гіриватбанк»
МФО 305750 
ІПН 344890604835

ЗАМ О ВН И К  
Архівний відділ виконкому 
Криворізької міської ради

50084. м. Кривий Ріг, 
вул. Співдружності. І07А 
ЄДРПОУ 34339654 
р/р 35422248052775
Державна казначейська служба України, м 
Київ
МФО 820172
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Додаток 1до договору №5 від 0 9  .04.2019 р.
Калькуляціяна надання послуг із заправки картриджів

Зам о в 11 и к: Архівний відділ виконкому Кри воріт ької м іс ької раді іВиконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтегріс»
№п/п Найменування послуг Одиницявиміру Кількість Ціна без ГІДВ. гри. Сума без ПДВ. гри.1 Заправка картриджу принтера Сапоп ЬЬр ЗОЮ в т.ч. послуга 1 1 10.00 1 10.002 Заправка картриджу принтера НР ТаяеНеї Р 1102 в т.ч. послуга 1 110.00 110.00Разом без ПДВ 220,00

І ІД  в 44,00Всього 264,00

Всього на двісті шістдесят чотири гри. 00 кой.

В И К О Н А В Е Ц Ь
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ІНТЕГРІС»

З А М О В Н И К  
Архівний відділ виконкому 
Криворізької міської ради

4



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор^уК p* *_j/ / 4 v  
ТОВАР И^ТВО^р^МЕЖЕН'б) Ю 
ВІДПОВІДАЧІ

АКТ надання послуг 
№ 84 від <9 ff квітня 2019 р.

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Архівний відділ виконкому Криворізької 
міської ради , з одного боку, і представник Виконавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРІС" директор Вискребов Святослав Володимирович, з іншого боку, 
склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: №5 Щ  ) Ч . Ю 4 9

Рахунок: Рахунок на оплату покупцю № 75 від 08 квітня 2019 р.

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№ Найменування робіт, послуг Кіл-ть Од. Ціна без
пдв

Сума без
пдв

1 Заправка картриджа лазерного принтера Canon LBP ЗОЮ 1 шт 110.00 110.00
2 Заправка картриджа лазерного принтера HP LaserJet 1102 1 шт 110,00 110,00

Разом: 220,00
Сума ПДВ: 44,00

Усього з ПДВ: 264,00

Загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ склала Двісті двадцять гривень 00 копійок, ПДВ Сорок 
чотири гривні 00 копійок, загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ Двісті шістдесят чотири гривні 00 
копійок.
Замовнику азій дс^р^'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Місце/^ла^ ^ М ^ р и в и й  Ріг Роась

Директо 
Володимирові
* Відповідальний за здійснення господарської операції і 
правильність її оформлення

,Щ  J ( jj с (-711 Ц І

X , Д І Й Н И Йч Ч ,  . К р а їн а  1 -с у

ц?//

08.04.2019
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРІС", 
код за ЄДРПОУ 34489068, тел.: (056) 409-36-56, 
ІПН 344890604835, № свід. 100125962,
Р/р 26005060109177, Банк ПАТ "ПРИВАТБАНК", 
м. Кривий Ріг, МФО 305750,
50031, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, 
вул.Женевська, буд. № 6. корл. А, оф.7

08.04.2019
Архівний відділ виконкому Криворізької міської 
ради,
код за ЄДРПОУ 34339654,
50084, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, 
вул.Співдружності, буд. № 107А

-г сг~ <0—/-£ Cs- .

Ç d C < S ^f Q f , Z o f Cÿ  /$■  У 'о  ûL /L e -o é b --



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є 
обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом 

надходження коштів на р/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Одержувач

Код

Зразок заповнення платіжного дорученняТ О В А Р И С Т В О  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю  "ІН Т Е Г Р ІС "
34489068

КРЕДИТ pax. N 

26005060109177
Банк одержувача

П АТ "П Р И В А Т Б А Н К ", ч . Кривий Ріг
Код банку

305750

Рахунок на оплату № 75 від 08 квітня 2019 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРІС"
Р/р 260050601 091 77, Банк ПАТ “ПРИВАТБАНК", м. Кривий Ріг, МФО 305750
50031, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Женевська, буд. № 6, корп. А, оф.7, тел.: (056)
409-36-56,
код за ЄДРПОУ 34489068. ІПН 344890604835, № свід. 100125962 

Покупець: Архівний відділ виконкому Криворізької міської ради

Договір: № 5 liXs 0 t _ S.Ô4Ç
....

№ Товари(роботи, послуги) Кількість Ціна без
пдв

Сума без
пдв

1 Заправка картриджа лазерного принтера Canon І_ВР 301 0 1 ШТ 110,00 110,00
2 Заправка картриджа лазерного принтера HP LaserJet 11 02 1 ШТ 110,00 110,00

Разом: 220,00
Сума ПДВ: 44,00

Усього з ПДВ: 264,00

Всього найменувань 2, на суму 264,00 грн.
Двісті шістдесят чотири'гривні 00 копійок 
У т.ч. ПДВ: Сорок чотири гривні 00 копійок

Виписав(ла):


