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м. Умань
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« ((о »

2020 р.

Уманський національний університет садівництва, в особі ректора університету
Непочатенко Олени Олександрівни, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому
Виконавець, з однієї сторони, та ФГ «Мар’янова Віктора Олександровича», в особі
директора Мар’янова Віктора Олександровича, що діє на підставі (Статуту) та іменується в
подальшому Замовник, у подальшому Сторони уклали даний договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання провести науково-дослідні
роботи, а саме: дослідження стану перезимівлі озимих зернових культур.
1.2. Термін здачі робіт за Договором до «ЗО» квітня 2020 року.
1.3. Результати проведення науково-дослідних робіт, календарний план та калькуляція
кошторисної вартості за даним Договором, є невід’ємною його частиною.
2. Вартість робіт і порядок розрахунків
2.1. Ціна Договору, відповідно до вартості проведення науково-дослідних робіт, становить
5 000 грн. (п’ять тисяч гривень нуль копійок) з ПДВ.
2.2. Розрахунки між Виконавцем та Замовником проводяться в безготівковій формі, шляхом
попередньої оплати в розмірі 100% загальної вартості робіт на рахунок Виконавця.
3. Порядок здавання та приймання робіт
3.1. Результатом виконаної роботи є заключний звіт, підписаний відповідальними
виконавцями і затверджений керівництвом Уманського національного університету
садівництва. Після завершення робіт Виконавець повідомляє про це Замовника, в письмовій
формі.
3.2. Звіт про проведену роботу складається Виконавцем у двох примірниках українською
мовою.
3.3. Якщо упродовж тридцятиденного строку з дня отримання звіту Замовником з його
сторони не пред’явлені претензії до Виконавця звіт вважається прийнятим.
3.4. У випадку вмотивованої відмови Замовника на прийняття заключного звіту про
виконану науково-дослідну роботу, Замовник складає акт, в якому вказуються обґрунтовані
причини неприйняття робіт, із переліком необхідних доробок та термінів виконання.
3.5. Кожна із Сторін зобов’язується повідомити іншу Сторону про труднощі, які виникли,
якщо це ставить під сумнів достовірність виконанім в строк роботи, з метою прийняття
Сторонами необхідних рішень.
4. Відповідальність Сторін
4.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору, сторони несуть
відповідальність згідно чинного законодавства України.
4.2. Сторони дотримуються конфіденційності у відношенні даних, отриманих ними одне від
одного, якщо Стороною, яка передає обумовлено, що вони містять конфіденційний
характер. Замовник є власником усієї інформації, яка надана Виконавцем.
4.3. Опублікування або інше розголошення інформації, а також передача її третім особам,
проводиться тільки за письмовою згодою Замовника.
4.4. Виконавець за узгодженням із Замовником може використовувати результати робіт у
наукових публікаціях.
4.5. Сторони звільняються від відповідальності на час дії форс-мажорних обставин за
невиконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання викликано цими форсмажорними обставинами. До форс-мажорних обставин відносять стихійні явища (повінь,
пожежа, землетрус), обставини громадського життя (військові дії, надзвичайний стан,
великомасштабні страйки), що виникли після підписання цього Договору або інші
непереборні обставини, що не дозволяють Сторонам виконати умови цього Договору
належним чином та в установлені строки.
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4.6. Сторона, для якої внаслідок форс-мажорних обставин стало неможливим виконання
зобов’язань, повинна негайно повідомити протилежну Сторону за даним Договором.
4.7. Усі спори, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між
представниками сторін. Якщо вирішення спорів не вдалося дійти спільною згодою сторін,
вони вирішуються в судовому порядку, згідно чинного законодавства України.
5. Термін дії Договору
5.1. Даний Договір, вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами, і діє до ЗО квітня 2020 року, або може бути закінчений достроково.
5.2. Зміни у Договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється
додатковою угодою до цього Договору. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього
Договору укладаються у письмовій формі та підписуються уповноваженими на те
представниками сторін, і є його невід'ємними частинами.
5.3. Цей Договір може бути розірваний тільки за згодою Сторін, яка оформлюється
додатковою угодою до цього Договору.
6. Інші умови
6.1. Даний Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які
мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
6.2. Сторони зобов’язуються негайно повідомити одна одну про зміну своєї адреси,
банківських реквізитів та службових телефонів шляхом надсилання відповідного письмового
повідомлення.
8. Реквізити Сторін
«Замовник»
ФГ «Мар’янова Віктора Олександровича»
Адреса: 27000, Україна, смт.
Добровеличківка, пров. Карбишева, 21
ЄДРПОУ 00493787
р/р 31251252103904
Банк: Державна казначейська служба
України м. Київ
МФО 820172
Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ
№ 100277347

«Виконавець»
Уманський національний університет
садівництва
Адреса: 20305, м. Умань,
вул. Інститутська, 1
ЄДРПОУ: 00493787
п/р 31251252103904
Банк: Державна казначейська служба України
м. Київ
МФО 820172
Свідоцтво про реєстрацію платника
ПДВ №100277347

Директор ФГ «Мар’янова Віктора
зовича»
.
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