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СТП 13-0301:2021 
 

Договір приєднання (оферта) про надання послуг/виконання робіт,  

що визначає стандартні умови щодо надання послуг/виконання науково-технічних робіт з  

«Проведення експертизи та реєстрації акту заміру (розрахунку) з встановлення тимчасової індивідуальної норми 

витрати палива на роботу спеціального обладнання чи спеціального автомобіля» 

 

Україна, м. Київ                                                                                                                                  (редакція від 2023.01.02) 

 

Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» 

(ДП «ДержавтотрансНДІпроект»), надалі іменоване Виконавець, пропонує Замовнику укласти договір про надання 

послуг/виконання робіт, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.insat.org.ua/files/services/ldvpe/6/acts.pdf, 

далі - «Договір», на умовах, вказаних нижче. 

Договір є договором приєднання згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України. 

Беззастережне прийняття умов Договору (здійснення оплати відповідно до умов цього договору (ч. 2 ст. 642 

Цивільного кодексу України) вважається акцептом цього Договору між Замовником та Виконавцем (надалі – Сторони) та 

засвідчує факт його укладення, ознайомлення з умовами цього Договору, повне розуміння змісту Договору, значень 

термінів і всіх його умов. 

Цей документ є пропозицією ДП «ДержавтотрансНДІпроект» укласти Договір на надання послуг/виконання робіт 

на викладених нижче умовах з будь-якою юридичною чи фізичною особою (далі – Замовник), якою прийняті умови цієї 

Оферти. 

У випадку оплати Замовником послуг/робіт за Договором за бюджетні кошти через Державну казначейську службу 

України Сторони укладають індивідуальний договір у вигляді ідентифікаційної частини до цього Договору приєднання 

(за формою, наведеною у додатку 1), в якій зазначають реквізити Замовника, із посиланням на рахунок-фактуру, в якому 

визначають обсяг та вартість послуг/робіт, та на цей Договір приєднання, що визначає стандартні умови.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1 Замовник доручає та оплачує, а Виконавець бере на себе зобов'язання за заявкою Замовника надати 

послуги/виконати науково-технічні роботи з «Проведення експертизи та реєстрації акту заміру (розрахунку) з 

встановлення тимчасової індивідуальної норми витрати палива на роботу спеціального обладнання чи спеціального 

автомобіля» (далі – послуги/роботи), а Замовник зобов'язується прийняти надані/виконані послуги/роботи і оплатити їх. 

Результатом послуг/робіт є науково-технічна продукція – зареєстрований після розгляду в 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» акт заміру (розрахунку). 

1.2 Послуги/роботи надають/виконують відповідно до Нормативного документу «Норми витрат палива і мастильних 

матеріалів на автомобільному транспорті», затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 10.02.1998 № 43 (зі 

змінами)  – далі НД «Норми витрат палива». 

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ/РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1 За надану/виконану послугу/роботу згідно з цим Договором Замовник перераховує Виконавцю суму, зазначену 

у рахунку-фактурі, що є невід’ємною, ідентифікаційною частиною цього Договору, що містить дані, необхідні для 

ідентифікації Замовника, обсягу послуг/робіт та їх загальної вартості. 

Вартість послуг/робіт визначають пропорційно кількості актів замірів (розрахунків) витрати палива  на роботу 

спеціального обладнання, на одну технологічну операцію чи на пробіг спеціального автомобіля при виконанні спеціальної 

роботи, відповідно до оформленої Замовником заявки, за формою, наведеною у додатку «Д» до НД «Норми витрат 

палива», також розміщеною в мережі Інтернет за адресою https://insat.org.ua/services/ldvpe/lab/, та оформленого, завіреного 

Замовником акту заміру (розрахунку), за формами, наведеними у додатках «Е» або «Ж» до НД «Норми витрат палива», 

також розміщених в мережі Інтернет за адресою https://insat.org.ua/services/ldvpe/lab/, з розрахунку вартості проведення 

експертизи та реєстрації одного акту заміру (розрахунку), що становить – 665 грн. (шістсот шістдесят п’ять грн.), ПДВ 

20% 133 грн. (сто тридцять три грн.), всього 798 грн. (сімсот дев’яносто вісім грн.). 

2.2 Оплата здійснюється перерахуванням Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця:  

- попередньою оплатою в розмірі 100% вартості послуг/робіт протягом 10 банківських днів з дня отримання 

Замовником рахунку-фактури на оплату від Виконавця, оформленої на основі поданої Замовником заявки на 

надання/виконання послуг/робіт; 

- у випадку оплати за бюджетні кошти через Державну казначейську службу України – протягом 10 банківських днів 

з моменту підписання Акту передання-прийняття наданих послуг/виконаних робіт Замовником.  

У випадку відсутності на момент замовлення послуги/роботи на розрахунковому рахунку Замовника бюджетного 

фінансування відповідних видатків, Замовник надає Виконавцю гарантійний лист, підписаний керівником та головним 

бухгалтером, із зазначенням умов і строків оплати, зобов’язанням оформити запит на відповідне бюджетне фінансування, 

та здійснити оплату послуг/робіт протягом 10 банківських днів з моменту надходження бюджетних коштів на 

розрахунковий рахунок Замовника. 

2.3 При розірванні Договору за ініціативою Замовника або Виконавця оплаті підлягають фактично надані/виконані 

послуги/роботи згідно з оформленим актом передання - прийняття наданих/виконаних послуг/робіт. Решту коштів, 

отриманих за попередньою оплатою, Виконавець повертає протягом 10 банківських днів з моменту підписання Акту 

передання-прийняття наданих послуг/виконаних робіт Замовником. 

2.4 Якщо заява Замовника про припинення дії Договору надійшла пізніше дати, що розраховується виходячи із 

кількості цілих днів від 2/3 строку надання/виконання послуг/робіт, що минули з початку надання/виконання послуг/робіт, 

https://insat.org.ua/services/ldvpe/lab/
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визначеного п. 3.3 цього Договору, та після оформлення Виконавцем документів з результатами наданих/виконаних 

послуг/робіт, плата за надані/виконані послуги/роботи не повертається. 

2.5 Вартість  послуг/робіт за Договором в період його дії може уточнюватись, змінюватися у зв'язку зі зміною цін, 

тарифів, вартості послуг/робіт, заробітної плати та розмірів податків і відрахувань, обсягів і терміну надання/виконання 

послуг/робіт у порядку, визначеному п. 9.5 цього Договору. 

2.6 Оплата Виконавцю за додаткові послуги/роботи (у тому числі дослідження конкретних умов експлуатації техніки 

та відповідних ним фактичних витрат палива, перевірка (уточнення) даних заводу-виробника щодо показників паливної 

економічності шляхом проведення дорожніх та/або стендових випробовувань зразків техніки тощо) може здійснюватися 

на підставі окремого договору, якщо це було погоджено із Замовником, або на його вимогу проведення таких робіт.  

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ/ВИКОНАННЯ, ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ/РОБІТ 

3.1 Замовник надає Виконавцю достатню інформацію, необхідну для ідентифікації спеціального обладнання та/або 

спеціального автомобіля, комплектації техніки, особливостей технологічної операції та/або спеціальної роботи, за якими 

визначено  споживання палива.  

3.2 Виконавець надає/виконує послуги/роботи за Договором у термін до 20 робочих днів (включно):  

- після підтвердження попередньої оплати Замовником за п. 2.2 цього Договору, виконання Замовником пп. 3.1 та 

7.2 цього Договору та завершення Виконавцем пошуку інформації (технічних даних тощо), достатньої для 

надання/виконання послуг/робіт за Договором (отримання відповідей на запити від заводів-виробників ДТЗ і обладнання); 

- у випадку оплати послуг/робіт за бюджетні кошти – після отримання від Замовника примірника оформленого 

Додатку № 1 цього Договору, виконання Замовником пп. 3.1 та 7.2 цього Договору та завершення Виконавцем пошуку 

інформації (технічних даних тощо), достатньої для надання/виконання послуг/робіт за Договором (отримання відповідей 

на запити від заводів-виробників ДТЗ і обладнання). 

3.3 Виконавець за вимогою Замовника повідомляє дату, з якої визначається початок надання/виконання послуг/робіт 

за Договором.  

3.4 Замовник протягом 3-х робочих днів з моменту одержання оригіналу зареєстрованого Виконавцем акту заміру 

(розрахунку) за п. 1 цього Договору та акту передання - прийняття наданих/виконаних послуг/робіт зобов'язаний 

направити Виконавцю підписаний і скріплений відбитком його печатки акт передання - прийняття наданих/виконаних 

послуг/робіт або мотивовану відмову від приймання послуг/робіт. 

3.5 У разі отримання негативних результатів експертизи, що унеможливлюють реєстрацію акту заміру (розрахунку) 

з встановлення тимчасової індивідуальної норми витрати палива на роботу спеціального обладнання чи спеціального 

автомобіля, Виконавець надсилає Замовнику відповідне обґрунтування з рекомендаціями щодо доопрацювання.    

3.6 У разі мотивованої відмови Замовника підписати акт передання - прийняття наданих/виконаних послуг/робіт, або 

мотивованої відмови Замовника здійснити доопрацювання акту заміру (розрахунку) з встановлення тимчасової 

індивідуальної норми витрати палива, він зобов’язаний протягом 3-х робочих днів з моменту, одержання від Виконавця  

акту передання - прийняття наданих/виконаних послуг/робіт, або інформації за п. 3.5 Договору, повідомити про це 

Виконавця електронною поштою fuel@insat.org.ua  або fuelndi@gmail.com, після чого Сторонами складається 

двосторонній акт із переліком необхідних доробок та термінів їх надання/виконання. Негативні результати експертизи та 

відмова в реєстрації акту заміру (розрахунку) з встановлення тимчасової індивідуальної норми витрати палива на роботу 

спеціального обладнання чи спеціального автомобіля не можуть вважатися недоліками наданих послуг/виконаних 

науково-технічних робіт. 

3.7 У випадку неповернення оформленого Замовником примірника Акту протягом 10 робочих днів з моменту його 

відправлення Виконавцем надані/виконані послуги/роботи вважаються прийнятими Замовником без зауважень на 

підставі односторонньо оформленого Виконавцем Акту. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1 За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони 

несуть відповідальність згідно з  законодавством України. 

4.2 У разі несвоєчасної оплати вартості наданих/виконаних послуг/робіт, передбачених цим Договором, 

Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який 

нараховують пеню, від загальної вартості наданих/виконаних послуг/робіт, з яких допущене прострочення оплати, 

за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% 

указаної вартості. 

4.3 За ненадання/невиконання послуг/робіт у термін, який передбачено цим Договором, з вини Виконавця 

Виконавець сплачує пеню у розмірі 0,1% вартості послуг/робіт, з яких допущене прострочення надання/виконання, 

за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% 

указаної вартості. 

4.4 Недоліки та виправлення, які виникли під час прийняття надання/виконаних послуг/робіт, Виконавець 

усуває/виконує в термін, визначений двостороннім актом, за власний рахунок. 

4.5 Прострочення Виконавця не настає, якщо зобов'язання не може бути виконане внаслідок прострочення 

Замовника. 

5. УМОВИ РОЗІРВАННЯ, ЗМІНИ ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ 

5.1 Цей договір припиняє дію: 

5.1.1 У разі виконання Сторонами умов Договору належним чином. 

5.1.2 За взаємною згодою Сторін.  

5.1.3 У разі неможливості надання/виконання послуг/робіт Виконавцем, зокрема, згідно з п. 7.2 Договору. 
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5.1.4 У разі письмової відмови Замовника від надання/виконання послуг/робіт до початку їх надання/виконання 

Виконавцем згідно з умовами цього Договору. 

5.1.5 У разі його розірвання або визнання недійсним за рішенням суду. 

5.1.6 У разі закінчення терміну дії Договору. 

5.1.7 У разі не подання Замовником протягом місяця додаткових матеріалів або іншої необхідної інформації, 

що призвело до неможливості надання/виконання послуг/робіт Виконавцем. 

5.2 У випадках, якщо буде  порушено строки оплати, зазначені в Договорі або Замовником порушені інші умови  

цього Договору, Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору без звернення 

до господарського суду, без відшкодування Замовнику  будь-яких витрат або збитків. У цьому разі Договір буде 

вважатися розірваним із моменту одержання Замовником письмового повідомлення від Виконавця про відмову від 

Договору. 

5.3 У разі істотної зміни обставин, якими Сторони  керувалися під час укладання Договору,  Договір може бути 

змінений за згодою Сторін. 

5.4 Зміну або розірвання Договору між Сторонами здійснюють в письмовій формі і вважають дійсними після 

їх підписання Сторонами або відповідно до умов цього Договору та законодавства України. 

5.5 Договір може бути розірваний з ініціативи однієї із Сторін з обов’язковим письмовим попередженням іншої 

Сторони за 15  календарних днів до дати розірвання. 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1 У разі виникнення спорів між Сторонами у зв'язку з виконанням цього договору Сторони вживатимуть 

заходів для розв'язання їх шляхом переговорів. 

6.2 У разі неможливості такого врегулювання всі спори підлягають розгляду відповідно до законодавства 

України. 

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ  

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим 

Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли 

поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 

7.1.1.Сторони звільняються від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством 

відповідальності за несвоєчасне виконання умов цього Договору, якщо під час укладання та протягом строку дії 

цього Договору існують засвідчені Торгово-промисловою палатою України обставини непереборної сили - військова 

агресія російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану на території України. 

7.2 Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, 

повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у 

письмовій формі. 

7.3 Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються 

Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим на це органом. 

7.4 У разі продовження строку дії обставин непереборної сили більше 30 (тридцяти) днів, кожна із Сторін, в 

установленому порядку, має право розірвати цей договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає 

Замовникові кошти протягом 3 (трьох) днів з дня розірвання цього Договору. У цьому разі, жодна із Сторін не має 

права вимагати компенсації можливих збитків з іншої Сторони. 

8. ДОДЕРЖАННЯ СТОРОНАМИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

8.1 Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники, 

представники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких 

грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих 

осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі. 

8.2 Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники, 

представники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовними для цілей цього Договору 

законодавством, як дача/отримання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги 

антикорупційного законодавства. 

8.3 Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої 

Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт 

(послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, або будь якого впливу на працівників Сторін, що 

ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій 

на користь стимулюючої його Сторони. 

8.3.1 Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються, зокрема: 

1) надання невиправданих переваг порівняно з іншими контрагентами; 2) надання будь-яких гарантій; 

3) прискорення існуючих процедур; 4) інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, 

але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами. 

8.3.2 Замовник зобов’язується не здійснювати комунікацію або спроби комунікації (у тому числі з метою 

отримання будь якої інформації) з працівниками, що не є уповноваженими Виконавцем на певну взаємодію з 

Замовником.      

8.4 У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких 

антикорупційних умов, або порушення Замовником умов п. 8.3.2 договору, відповідна Сторона зобов'язується 

повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право 
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призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося 

або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути спрямоване протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення 

письмового повідомлення. 

8.5 У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно 

підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень 

цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками, представниками або посередниками 

виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як дача або одержання неправомірної вигоди, 

комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги антикорупційного законодавства. 

8.6 Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють їх 

дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з 

контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному 

в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою 

запобігання ризиків залучення Сторін в корупційну діяльність. 

8.7 Сторони визнають, що їхні можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору 

можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від пониження рейтингу надійності контрагента до істотних 

обмежень по взаємодії з контрагентом, або розірвання цього Договору. 

8.8 Сторони гарантують здійснення належного розгляду по представленим в рамках виконання цього Договору 

фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних 

труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій. 

8.9 Сторони гарантують повну конфіденційність з питань виконання антикорупційних умов цього Договору, а 

також відсутність негативних наслідків як для  Сторін в цілому, так і для конкретних працівників, які повідомили 

про факт порушень. 

8.10 Сторони зобов’язуються обов’язково дотримуватися антикорупційного законодавства України.   

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1 Сторони гарантують, що відносно них не застосовано персональні економічні, спеціальні та інші 

обмежувальні санкції, та вони не перебувають у Реєстрі санкційних осіб «Війна&Санкції».  

9.2 У разі необхідності виконання непередбачених робіт укладають окремий договір. 

9.3 Якщо під час надання/виконання послуг/робіт виникає потреба у додаткових інформаційних матеріалах 

(даних), Виконавець надсилає (листом, факсом, телеграмою) Замовникові запит щодо надання їх не пізніше 7 (семи) 

робочих днів після виконання Замовником у повному обсязі зобов‘язань за розділом 2 і п. 3.3 Договору. До терміну 

надання/виконання послуг/робіт не включають термін отримання від Замовника цих додаткових матеріалів. 

9.4 Результати наданих/виконаних послуг/робіт є власністю Замовника, використання їх можливе лише 

Замовником або Виконавцем з дозволу Замовника. 

9.5 Усі зміни і доповнення до цього Договору оприлюднюється шляхом розміщення оновленої редакції Договору 

приєднання в мережі Інтернет за адресою, наведеною в преамбулі до Договору. Моментом ознайомлення Замовника з 

оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Замовника 

відповідно до умов цього Договору. Актуальна діюча редакція Договору знаходиться в мережі Інтернет на веб-сайті за 

адресою, зазначеною в преамбулі Договору.  

9.6 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України.  

9.7 Замовник дає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» з метою забезпечення договірних відносин в ході здійснення господарської діяльності, 

передбаченої статутом ДП «ДержавтотрансНДІпроект». Цю згоду Замовник надає на строк дії договірних відносин 

згідно із законодавством.  

Під обробкою персональних даних Сторони розуміють будь-яку дію або сукупність дій, які пов'язані зі 

збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням 

відомостей про Замовника. 

Під персональними даними Сторони розуміють відомості чи сукупність відомостей, за якими Замовник може 

бути ідентифікований.  

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

10.1 Договір набирає чинності з моменту акцепту його Замовником і діє один календарний рік з цього моменту, 

але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.  

10.2 Строк дії Договору продовжують у разі затримки виконання п. 2.2 цього договору або у зв’язку із 

відтермінуванням дати початку виконання робіт згідно з п. 3.3 Договору на строк затримки. 

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ ВИКОНАВЦЯ 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект». Адреса: 03113, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 57. 

П/р № IBAN: UA613226690000000260003011057 в АТ  «Ощадбанк», Філія – Головне управління по м. Києву 

і Київській області.   

МФО 322669, ЄДРПОУ 01527695. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 36085418.  

Індивідуальний податковий номер № 015276926580. Платник податку на прибуток на загальних умовах. 

web-сайт: www.insat.org.ua, e-mail: fuel@insat.org.ua  або fuelndi@gmail.com, контактний телефон/факс за 

напрямом: (044) 201-08-13 та додаткові засоби зв’язку, наведені в мережі Інтернет за адресою 

https://insat.org.ua/other/news/220322/. 

  

http://www.insat.org.ua/
mailto:fuel@insat.org.ua
mailto:fuelndi@gmail.com
https://insat.org.ua/other/news/220322/
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Додаток 1 

Індивідуальний договір №  1/_______ 

(ідентифікаційна частина до Договору приєднання (оферти) про надання послуг/виконання робіт,  

що визначає стандартні умови щодо надання послуг/виконання науково-технічних робіт з  

«Проведення експертизи та реєстрації акту заміру (розрахунку) з встановлення тимчасової індивідуальної норми 

витрати палива на роботу спеціального обладнання чи спеціального автомобіля») 

 

 

м. Київ                                                                                                                                          _______________ 
дата 

Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» 

(ДП «ДержавтотрансНДІпроект»), яке іменується надалі Виконавець, в особі _________________, що діє на підставі 

_________________, з однієї сторони,  

і _____________________, яке іменується в подальшому Замовник, в особі _________________, що діє на 

підставі __________________, з іншої сторони, який приєднався до умов Договору приєднання (оферти) про надання 

послуг/виконання робіт, що визначає стандартні умови щодо надання послуг/виконання науково-технічних робіт з 

«Проведення експертизи та реєстрації акту заміру (розрахунку) з встановлення тимчасової індивідуальної норми 

витрати палива на роботу спеціального обладнання чи спеціального автомобіля», який  розміщений в мережі 

Інтернет за адресою https://www.insat.org.ua/files/services/ldvpe/6/acts.pdf (далі – Договір приєднання), уклали цей 

індивідуальний Договір про наступне: 

1 Цей індивідуальний Договір є невід‘ємною ідентифікаційною частиною Договору приєднання. 

2 У разі необхідності, Замовник, за погодженням з Виконавцем, визначає код предмета закупівлі згідно з 

Національним класифікатором ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»  (Код ДК __________________). 

3 Предмет Договору, обов’язки і права Сторін, вартість послуг/робіт і порядок розрахунків, умови надання/ 

виконання, порядок передання-прийняття наданих/виконаних послуг/робіт, відповідальність Сторін, умови 

розірвання, зміни Договору та припинення зобов‘язань за Договором, порядок вирішення спорів, обставини 

непереборної сили, визначення строку дії Договору, інші істотні умови, реквізити, адреса та контактні дані 

Виконавця викладено у Договорі приєднання. 

4 Обсяг послуг/робіт та їх загальна вартість визначена у рахунку-фактурі за номером і датою, що відповідають 

номеру і даті цього індивідуального Договору, який містить дані, необхідні для ідентифікації Замовника, та є 

невід’ємною частиною цього індивідуального Договору та Договору приєднання. 

Адреса Замовника: ______________________________________________________________. 

Банківські реквізити Замовника: ___________________________________________________________. 

 

Виконавець Замовник 

 

____________________  _____________________ 

              (підпис)                             (ПІБ) 

 

 

____________________  _____________________ 

              (підпис)                             (ПІБ) 

 
 (з умовами Договору приєднання ознайомлений та акцептує їх) 

 

 

 

https://admin.uteka.ua/attachments/2479

