Договір №_____
маркетингових послуг
м. Дніпро

__________ 2017 р.

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», в особі
генерального директора Іванова Сергія Володимировича, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Виконавець: ______________________,
в особі _______________________________, що діє на підставі
_________________ , з другої сторони, що іменуються надалі разом Сторони, уклали цей договір про наступне:
1.Предмет договору
1.1. Виконавець за завданням Замовника приймає на себе надання маркетингових послуг (надалі – Послуги), а
Замовник зобов’язаний прийняти і оплатити такі послуги на умовах, вказаних у цьому договорі.
1.2. Завданням Виконавця за цим договором є періодичне виконання наступних дій:
1.2.1. проведення аналізу цін, встановлення рівня мінімальних та максимальних цін на ринку щодо Товару, що
розповсюджує Замовник;
1.2.2. проведення роботи по збору статистичних даних стосовно визначення попиту на Товар Замовника;
1.2.3. просування товару Замовника на закріплених регіонах продажів виконавця, визначений договором поставки
№________ від __________року (далі за текстом – Договір поставки).
1.3.
Виконавець виконує послуги, перелічені в п. 1.2. Договору, виключно щодо Товару замовника, який є
предметом Договору поставки.
2. Права та Обов’язки Виконавця.
2.1. Виконавець надає послуги Замовнику протягом дії цього Договору.
2.2. Виконавець зобов’язаний дотримуватись обмежень по виконанню Завдань Замовника, а саме: кожне з завдань
визначене п.п.1.2. цього Договору не може виконуватись частіше ніж один раз на місяць.
2.3. Виконавець має право припинити надання послуг за цим Договором в разі якщо подальше його проведення може
зашкодити третім особам, репутації Виконавця, в разі якщо її проведення не відповідає умовам цього договору чи іншим
домовленостям сторін тощо.
2.4. Виконавець має право припинити надання Послуг в разі порушення Замовником своїх обов’язків за цим
Договором.
3. Права та обов’язки Замовника.
3.1. Замовник зобов’язаний забезпечити Виконавця в термін, визначений у відповідному повідомленні останнього,
всіма необхідними документами, відомостями чи іншими матеріалами необхідними для виконання завдання (в тому числі
дозволами, дорученнями, копіями ліцензій тощо).
3.2. Замовник зобов’язаний всіляко сприяти Виконавцю при виконанні Завдання за цим Договором.
3.3. Замовних повинен протягом доби повідомити Виконавця в разі виявлення факту порушення останнім своїх
зобов’язань за цим Договором.
3.4. Замовник зобов’язаний приймати надані Виконавцем послуги шляхом підписання актів виконаних робіт та
своєчасно оплачувати такі Послуги.
4. Здача-прийняття Послуг.
4.1.Послуги вважаються наданими після виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим договором.
4.2.Перелік наданих послуг зазначається в Актах виконаних робіт які готуються Виконавцем та направляються
Замовнику. Замовник протягом 5 календарних діб з моменту отримання повинен підписати Акти та направити їх
Виконавцю або надати обґрунтовані заперечення.
5. Ціна послуг та порядок розрахунків.
5.1. Оплата за послуги, визначені у п. 1.2. цього Договору і надані Виконавцем впродовж кожного календарного
місяць, здійснюється Замовником на підставі виставленого Виконавцем акту виконаних робіт за умови додержання
Виконавцем вимог п. 1.3 Договору.
5.2. Акт виконаних робіт містить відомості щодо виконання Виконавцем умов п. 1.2 і 1.3 Договору та щодо вартості
наданих Послуг. Сторони домовились, що вартість Послуг, наданих впродовж календарного місяця, не може
перевищувати 10% вартості Товару, оплаченого Виконавцем впродовж цього ж календарного місяця за Договором
поставки.
5.3. Акт виконаних робіт за звітний період надається Виконавцем Замовнику до 10-го числа місяця, наступного за
звітним, і підписується Сторонами до 15 числа кожного місяця, наступного за звітним.
5.4. Оплата наданих Послуг здійснюється на підставі рахунку, виставленого Виконавцем.
6.Відповідальність сторін. Обмеження відповідальності.
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цьому договору сторони несуть відповідальність згідно
законодавству України.
6.2. Замовник несе самостійну відповідальність та компенсує всі можливі збитки Виконавця в разі якщо претензії
Споживачів чи контролюючих органів нанесуть шкоду Виконавцю.
7. Форс – мажор.
7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності в разі виникнення форс-мажорних обставин (дія непереборної сили, яка
не залежить від волі Сторін), а саме: повені, землетрусу, а також іншого стихійного лиха, воєнних дій, блокади, ембарго,
дій або актів державних органів влади, які роблять неможливим виконання Сторонами своїх обовязків. Сторони
звільняються від виконання своїх обовязків на час дії вказаних обставин, за умови, що такі обставини вплинули на

виконання цього Договору і Сторона для якої виконання зобовязань стало неможливим повідомила іншу Сторону в
письмовій формі протягом 10-ти календарних днів про настання вищезазначених обставин і таке повідомлення
підтверджене відповідною довідкою Торгово-промислової палати України.
7.2. Виникнення вищезазначених обставин не є підставою для відмови Покупця від оплати поставленого Товару після
закінчення дії цих обставин.
8. Порядок вирішення спорів.
8.1. Всі спірні питання, що випливають із цього Договору або в звязку з ним, Сторони вирішують шляхом
переговорів.
8.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів спір передається на розгляд
господарського суду, за підвідомчістю, яка відповідає діючому законодавству України.
9. Заключні умови.
9.1. Цей договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із сторін.
9.2. Всі зміни та доповнення до цього договору повинні бути зроблені у письмовій формі і підписані
уповноваженими представниками сторін.
9.3. Жодна із сторін не має права передавати свої права та обов’язки по цьому договору третім особам без письмової
згоди другої сторони.
9.4. Замовник гарантує, що надання Завдання на виконання Послуг за цим договором не порушує прав третіх осіб.
9.5. Замовник для виконання Послуг надає дозвіл Виконавцю використовувати знаки для товарів і послуг та
зазначати Виробника Товару (зазначені в Договорі поставки) в обсягах необхідних для виконання Завдання за цим
Договором.
9.6. Сторони домовились, що документи, на підставі яких Замовник здійснює діяльність за договором, викладені в
актуальних примірниках на офіційному сайті Замовника http://abkdnipro.com/ru/partnery/razreshitelnaja-dokumentacija/.
Сторони погоджуються, що такі документи є актуальними і достовірними, не потребують роздруківки та додаткового
завіряння, є належними доказами в судах та інших органах.
10. Термін дії договору.
10.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише у випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі і
підписані уповноваженими представниками Сторін. Сторони погодились продовжувати термін дії даного Договору за
допомогою факсимільного зв`язку.
10.2. Даний Договір складений у двох примірниках для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.
10.3. Цей Договір набирає силу з _______ 201___ року і діє до 31 грудня 2017 року включно у частині поставки, а в
частині оплати – до повного виконання зобовязань по даному Договору. У разі, якщо за 10 (десять) календарних днів до
закінчення терміну дії жодна із сторін не виявить бажання про розірвання Договору, він вважається пролонгованим на
кожний наступний рік на тих же умовах. Кількість пролонгацій сторонами не обмежується.
10.4. В разі будь-яких змін інформації про Сторону (зокрема, зміни реквізитів Сторони, ставки оподаткування тощо),
така Сторона зобов’язується повідомити іншу сторону про відповідні зміни негайно, але в будь-якому випадку не більше,
ніж впродовж 3-х календарних днів.
10.5. Факсимільні копії документів, передані сторонами до цього договору мають юридичну силу до моменту заміни
їх оригіналами.
10.6. Після підписання цього Договору всі переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри
та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору,
втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
10.7. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу, а також переуступка прав та обов'язків за цим
Договором однією із Сторін третім особам допускається виключно за умови письмового погодження на це іншої
Сторони.
11. Адреси і банківські реквізити Сторін
Замовник:
Виконавець:
ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро»
51000, Дніпропетровська обл., Царичанський район, смт
Царичанка, вул. Царичанська, б. 168
р/р 26000300002638 в ПАТ «АБ «Радабанк», МФО 306500
ЄДРПОУ 36710304
Тел. (0562) 355356
Генеральний директор
______________________ С.В. Іванов

Додаток 1
до договору маркетингових послуг № ____ від______________ 201_ року
№
п/п
1.

Місцезнаходження торгівельної точки

Замовник:

Тип торгівельної точки

Виконавець:

ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат
Дніпро»
Генеральний директор
______________________ С.В. Іванов

Додаток 2
до договору маркетингових послуг № ____ від______________ 201_ року
№
п/п
1.

Перелік лікеро-горілчаної продукції

Замовник:
ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат
Дніпро»
Генеральний директор
______________________ С.В. Іванов

Виконавець:

