ДОГОВІР № 19/108/3-______
про надання платних послуг з проведення експертизи (дослідження)
транспортних засобів і документів, що їх супроводжують
м. Запоріжжя

« ____ » __________201__ року

_____________________________________________________________________________________
в
особі
___________________________________________ який діє на підставі__________________________________ (в
подальшому іменується “Замовник”), - з однієї сторони, та
Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, в особі
директора Каркоцького Івана Олексійовича, який діє на підставі Положення про Запорізький науководослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 31.01.2017 року № 77 (в подальшому іменується “Виконавець”), - з іншої сторони (в
подальшому разом іменуються “Сторони” та кожен окремо - „Сторона”), уклали цей Договір про надання
платних послуг з проведення експертизи (дослідження) транспортних засобів і документів, що їх
супроводжують (в подальшому іменується “Договір”) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець за завданням Замовника зобов’язується провести комплексну експертизу
(дослідження) транспортних засобів і документів, що їх супроводжують (за ДК 021:2015 71319000-7 Експертні
послуги) (в подальшому іменується “Послуга”), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві зазначену
Послугу у порядку і розмірах, визначених цим Договором та нормативно-правовими актами, які регламентують
надання платних послуг підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.
1.2. Послуга надається за письмовим зверненням Замовника з обов’язковим зазначенням його
прізвища, імені, по батькові, місця реєстрації/проживання (для фізичної особи), повного найменування,
місцезнаходження (для юридичної особи), або за постановою (ухвалою) суду в цивільних та господарських
справах.
1.3. Для надання Послуги Замовник подає Виконавцю:
- транспортний засіб марки ______________________ , модель ____________________, державний
(транзитний) номер __________________________ , номер кузова (шасі) ____________________________________ ,
що
належить
Замовнику
на
підставі
акту
приймання-передачі,
та
документи,
що
його
супроводжують:__________________________________________________________________________________________.
1.4. Термін надання експертам транспортного засобу та документів, що його супроводжують для
проведення експертизи (дослідження) не повинен перевищувати одного місяця з дати підписання цього
Договору.
1.5. Місце проведення експертизи (дослідження) транспортних засобів і документів, що їх
супроводжують ТСЦ № _____________ .
1.6. Конкретні терміни надання Послуги визначаються в рамках чинного законодавства України з
урахуванням обсягу необхідних досліджень та поточного експертного навантаження фахівців Виконавця.
2. ПРАВА ТА О БОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов’язаний:
2.1.1. за завданням Замовника своєчасно надати йому Послугу із дотриманням вимог чинного
законодавства України;
2.1.2. забезпечити відповідність якості Послуги сучасним досягненням науки і техніки, діючим
методикам проведення експертних досліджень;
2.1.3. забезпечити збереження об’єктів, наданих для проведення експертних досліджень, якщо їхнє
пошкодження або руйнування не є обов’язковим етапом, умовою або наслідок їх випробування.
2.2. Виконавець має право:
2.2.1. отримувати від Замовника необхідну інформацію, пов’язану з характером надаваної Послуги;
2.2.2. отримати за надану Послугу оплату в розмірах і порядку, передбачених цим Договором.
2.3.Замовник зобов’язаний:
2.3.1. оплатити Послугу в розмірах і порядку, передбачених цим Договором, та прийняти результати
Послуги протягом п ’яти робочих днів з дня закінчення надання Послуги;
2.3.2. надати транспортний засіб на експертне дослідження в чистому стані, забезпечити чистоту
номерних майданчиків та прилеглих до нього частин транспортного засобу, вільний доступ до тильного боку
майданчика з ідентифікаційним номером кузова транспортного засобу;
2.3.3. за запитом Виконавця надавати йому інформацію, необхідну для надання Послуги.
2.4.
Замовник має право отримати належним чином оформлені результати надання Послуги в порядку і
строки, визначені цим Договором та чинним законодавством України.
3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1.
Вартість Послуги визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня
2007 р. № 795 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства
внутрішніх справ, Н аціональної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання” (зі

змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 1098 від 26.10.2011, № 908 від
09.11.2015).
3.2. Розрахунок за Послугу здійснюється у формі попередньої оплати 100% вартості Послуги у термін
до 30-ти календарних днів з дня підписання цього Договору. Оплата Послуги здійснюється у національній
валюті України на підставі виставленого Виконавцем рахунку шляхом перерахування Замовником коштів на
поточний розрахунковий рахунок Виконавця. Датою оплати Послуги вважається дата надходження грошових
коштів на рахунок Виконавця.
3.3. У випадку ненадання Послуги після її оплати Виконавець повертає Замовнику сплачені ним кошти
за умови, якщо Замовник звернеться до Виконавця із відповідною письмовою заявою не пізніше ніж за 10
робочих до дня закінчення строку дії цього Договору. Повернення коштів за ненадану Послугу здійснюється на
підставі оригіналу платіжного документа та документа, що посвідчує особу.
4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМ АННЯ НАДАНОЇ ПОСЛУГИ
4.1. Послуга надається силами і засобами Виконавця після підтвердження Замовником її оплати.
Належним підтвердженням оплати Послуги вважається надання Виконавцю оригіналу відповідного платіжного
документу (платіжного доручення, квитанції").
4.2. За результатами надання Послуги Виконавець направляє Замовнику акт здавання-приймання
наданих послуг (в подальшому іменується “Акт”).
4.3. Замовник не пізніше 5-ти робочих днів з дня одержання Акту зобов’язаний підписати і направити
Виконавцю другий екземпляр Акту або обґрунтовану відмову у його підписанні.
4.4. У випадку підтвердження Виконавцем обґрунтованості відмови Замовника від підписання Акту
Сторони складають двосторонній акт, в якому зазначають перелік недоліків і строками їх усунення.
4.5. У випадку не повернення Виконавцем підписаного Акту протягом 5-ти робочих днів без надання
обґрунтованої відмови від прийняття наданої Послуги, Послуга вважається прийнятою на підставі
односторонньо підписаного Акту.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШ ЕННЯ СПОРІВ
5.1. Сторони у випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором несуть відповідальність у
межах, передбачених чинним законодавством України, з урахуванням положень цього Договору. Порушенням
зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених
змістом зобов’язання.
5.2. У разі порушення зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій
стороні завдану шкоду та заподіяні збитки в повному обсязі. Відшкодування шкоди і збитків не звільняє
Сторону від виконання зобов’язань відповідно умов цього Договору.
5.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно
сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї
заходів для належного виконання зобов’язання.
5.4. Сторони звільняються від відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, яке
було викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), якщо таке порушення стало прямим наслідком
виникнення та/або дії обставин непереборної сили (форс-мажор), настання яких Сторони не могли передбачити
на дату взяття на себе зобов’язань згідно умов цього Договору, і не могли відвернути доступними їм
розумними засобами. Сторона, яка має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно із
урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити
іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.
5.5. Всі суперечки, розбіжності і питання будь-якого характеру, які виникають між Сторонами, будь-які
суперечки, що стосуються тлумачення цього Договору і всього пов'язаного з його змістом та висновками, що
витікають з цього Договору, сторони будуть прагнути вирішувати шляхом переговорів. При не вирішенні спору
шляхом переговорів він підлягає розгляду і вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства
України.
6. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання обома
Сторонами та діє до 31 грудня 2 0 1__ року.
6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке
мало місце під час дії цього Договору.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. У всьому, що не регламентоване цим Договором, Сторони будуть керуватися чинним
законодавством України.
7.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну
силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.
7.3. Зміни або доповнення умов цього Договору можливі лише за наявності згоди обох Сторін та мають
бути виконані у формі додаткової угоди. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть
братися до уваги виключно за умови, якщо вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами
Сторін та скріплені їх печатками.

7.4. Підписуючи цей Договір, Замовник підтверджує, що він попереджений Виконавцем про те, що
надання Послуги може передбачати у разі необхідності застосування методів, які змінюють зовнішній вигляд
досліджуваних об’єктів. При цьому об’єкти дослідження можуть бути пошкоджені або витрачені лише в тій
мірі, у якій це необхідно для дослідження.
7.5. Сторони визнають конфіденційною і такою, що не підлягає розголошенню третім особам будь-яку
інформацію, отриману Сторонами під час укладення цього Договору та виконання зобов’язань, що з нього
випливають. Передача Стороною третім особам конфіденційної інформації допускається лише за письмовою
згодою іншої Сторони, за виключенням випадків, коли вимога про надання такої інформації пред’явлена
компетентним органом та заснована на законі.
7.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів
та зобов’язуються своєчасно повідомляти одна іншу про зміну юридичної адреси, банківських реквізитів,
номерів телефонів і всі інші зміни, які здатні впливати на реалізацію цього Договору і виконання зобов'язань за
ним, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
7.7. Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх
персональних даних в цілях підтвердження повноважень на укладення, зміну і розірвання цього Договору,
забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського
обліку, звітності та статистики, а також забезпечення інших правовідносин у визначених чинним
законодавством України випадках. Уповноважені представники Сторін підписанням цього Договору
підтверджують, що вони ознайомлені із своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України “Про захист
персональних даних” .
7.8. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних екземплярах, що мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. При підписанні Договору Сторони взаємно ознайомлені з
повним текстом цього Договору.
7.9. Після підписання цього Договору всі раніше укладені між Сторонами письмові та/або усні
домовленості та угоди щодо предмету цього Договору втрачають силу, але можуть братися до уваги при
тлумаченні умов цього Договору.
8. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
8.1. Сторони зобов’язуються дотримуватись застосовне законодавство з протидії корупції та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (в подальшому іменується „Антикорупційне
законодавство”)
8.2. При виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або
посередники не здійснюють і не будуть робити яких-небудь дій (відмовляються від бездіяльності), які
суперечать вимогам Антикорупційного законодавства, в тому числі, утримуються від прямого чи непрямого,
особисто або через третіх осіб пропозиції, обіцянки, дачі, вимагання, прохання, згоди отримання та отримання
хабарів в будь-якій формі (у тому числі, формі грошових коштів, інших цінностей, майна, майнових прав або
іншої матеріальної та/або нематеріальної вигоди) на користь або від будь-яких осіб з метою впливу на їх дії чи
рішення з метою отримання будь-яких неправомірних переваг або з іншою неправомірною метою.
8.3 При виявленні однією із Сторін випадків порушення вказаних вище положень цього розділу
Договору її афілійованими особами або працівниками, вона зобов’язується в письмовій формі повідомити про
ці порушення іншу Сторону.
8.4 Також у разі виникнення у однієї із Сторін розумно обґрунтованих підозр, що відбулося або може
відбутися порушення будь-яких зазначених вище положень розділу цього Договору іншою Стороною або її
афілійованими особами або працівниками, така Сторона має право направити іншій Стороні запит з вимогою
надати коментарі та інформацію (документи), які спростовують або підтверджують факт порушення.
9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Замовник

Виконавець
Запорізький
науково-дослідний
експертнокриміналістичний центр МВС України
69068 м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 19-а
р/р 35224267003011 в Державній казначейській
службі України, м. Київ , МФО 820172
код ЄДРПОУ 25573056,
Свідоцтво платника ПДВ № 100156350
Інд. податковий № 255730508307
Тел. 0612-65-02-18

(підпис)
М.П.

________________ І.О.Каркоцький
(підпис)
М.П.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
до Д оговору № 19/108/3-______ від «___ » ___________201__ р.
про над ан н я платних послуг з проведення експертизи (дослідження)
тран сп ортн и х засобів і докум ентів, що їх супроводж ую ть
№ з/п

М ар к а т а м одель транспортного засобу

Зам овник

Д ерж авний
реєстраційний номер

Н омер кузова або ш асі

В иконавець
Зап орізьки й
науково-дослідний
експертнокри м ін ал істи чн и й центр М ВС У країни
69068 м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 19-а
р/р 35224267003011 в Державній казначейській
службі України, м. Київ , МФО 820172
код ЄДРПОУ 25573056,
Свідоцтво платника ПДВ №100156350
Інд. податковий № 255730508307
Тел. 0612-65-02-18

(підпис)
М .П.

________________ І.О .К аркоц ьки й
(підпис)
М.П.

