Договір про надання послуг № 4
м. Херсон

03 "січня 2018р.

Ковальчук Ігор Володимирович як власник автомобіля MERSEDES BENS держ. номер ВТ 7719
ВА -далі Власник і Фізична особа підприємець Аксайська Тетяна Анатоліївна далі - Замовник, що є
платником єдиного податку, що діє на підставі виписки. Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. Замовник за свій власний рахунок забезпечує здійснення перевезення вантажів Замовника
транспортом автомобілем вантажопасажирським MERSEDES BENS держ. номер ВТ 7719 ВА 2006 року
випуску у міському, приміському й міжміському сполученні міста Херсон та Херсонської області.
1.2. Розмір плати за перевезення вантажів та інші операції й послуги пов’язані з перевезенням,
визначаються тарифами та відображаються в заявці на перевезення вантажів автомобільним транспортом
або за усною домовленістю.
2. Умови організації перевезень вантажів
2Л. Власник зобов’язується вчасно організувати подачу транспортного засобу згідно заявки
Замовника.
2,2 Заявка також може бути подана в усній формі за домовленістю сторін.
2.3. Заявка на транспортно-експедиторське обслуговування подається Замовником за добу до
моменту подання авто в пункт завантаження при здійсненні внутріміських і приміських перевезень.
2.4. Транспортування здійснює особисто водій-експедитор Кужелєв Ігор Олександрович,
Аксайська Тетяна Анатоліївна в пункт призначення кінцевому споживачу.
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3. Обов'язки сторін
ЗЛ. Власник зобов'язаний:
3.1.1. Належним чином виконати прийняту від Замовника заявку.
3.1.2. Подавати під завантаження справний рухомий склад у стані, придатному для перевезення
даного виду вантажу і що відповідає санітарним вимогам, у строки, встановлені в Заявці.
3.2. Замовник зобов'язаний:
3.2.1. Здійснювати своїми силами й засобами з дотриманням вимог безпеки руху та забезпечення
збереження вантажів і рухомого складу завантаження на автомобілі зі складів контрагентів.
3.2.2. Забезпечити розвантаження в пунктах призначення, не допускаючи простою автомобілів
під завантаженням і розвантаженням понад установлені граничні норми.
4. Конфіденційність
4.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору є конфіденційною. Не
вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним
законодавством.
4.2. Протягом строку дії цього Договору, а також протягом 3 років після його припинення,
сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну
інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, так само, як і не повинні несумлінно
використовувати таку інформацію, для того щоб самим конкурувати один з одним.
5. Строк дії цього договору
5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами й діє до
"31
" грудня 2020 р.
5.2. Цей Договір може бути пролонгований за усною або письмовою згодою Сторін.
6.
ВЛАСНИК

Місцезнаходження та реквізити сторін
ЗАМОВНИК

Ковальчук Ігор Володимирович

ФОП Аксайська Тетяна Анатоліївна

смт Антонівка вул Польова З
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