Договір №___/____/2021
надання транспортних послуг
м. Київ

«___» ________ 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аміго-таксі», надалі іменоване «Виконавець», в особі
директора Легейди Андрія Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_____________, надалі іменоване «Замовник», в особі ________________, що діє на підставі ______, з
другої сторони (далі разом - Сторони), уклали цей Договір про наступне:
Предмет Договору
1.1. Виконавець надає Замовнику транспортні послуги, що полягають у перевезенні представників та
багажу Замовника автомобілем, наданим Виконавцем, за визначеним Замовником маршрутом (далі за
текстом - Послуги), а Замовник зобов'язується своєчасно оплачувати надані Послуги в порядку та на
умовах, визначених цим Договором. Виконавець підтверджує, що має усі необхідні ліцензії та дозволи на
виконання таких перевезень.
1.2. Послуги за даним Договором надаються Виконавцем на підставі заявки (заявок) Замовника, яка
подається диспетчеру Виконавця в усній або письмовій формі по телефону: (044) 200-62-00 або (067) 20062-00 або (050) 200-62-00 або онлайн за допомогою мобільних додатків Виконавця, що налаштовані
належним чином. Заявка повинна містити наступну інформацію:
- найменування, код та пароль Замовника,
- П.І.Б. представника Замовника, що буде користуватися послугою;
- дата та час подачі автомобіля;
- місце подачі автомобіля і кінцевий пункт призначення;
- необхідну кількість автомобілів та іншу важливу інформацію щодо подорожі.
1.3 Виконавець надає автомобіль на підставі поданої заявки Замовника, після її прийняття
диспетчером Виконавця або отримання її через систему он-лайн за допомого мобільного бронювання. В
разі неможливості надати авто в необхідний час, Виконавець сповіщає про це Замовника шляхом
телефонного дзвінка та обговорює з ним можливі варіанти зміни часу подачі.
2. Вартість послуг та порядок розрахунків
2.1 Вартість Послуг визначається на підставі тарифів, вказаних в Додатку № 1 до цього Договору.
Тарифи не враховують ПДВ 20%, який нараховується додатково до вартості послуг Виконавця. Тарифи,
визначені в Додатку № 1 до цього Договору, є фіксованими і можуть бути змінені Сторонами тільки
шляхом укладення додаткової угоди до даного Договору.
2.2 Виконавець залишає за собою право у виняткових випадках на незначне (до 30%) підвищення
тарифу, а саме в разі значного погіршення погодних умов, ускладнення трафіку, перекриття руху або
інших обставин, які неможливо було передбачити.
2.3 Порядок оплати Послуг:
2.3.1. Вартість фактично наданих Послуг у кожному календарному місяці фіксується Сторонами у
Акті наданих послуг.
2.3.2. Замовник здійснює оплату за Послуги, що надані Виконавцем у поточному місяці до 10 числа
наступного місяця на підставі рахунку, наданого Виконавцем до 05 числа.
2.4 Оплата наданих Послуг здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на
поточний рахунок Виконавця, вказаний в відповідному рахунку.
2.5. Виконавець може надавати працівникам Замовника знижку 5% від стандартних тарифів Виконавця
для приватних поїздок в разі замовлення ними послуг Виконавця (“Аміго-Таксі”) за стандартними
тарифами із застосуванням спеціального коду.
3. Порядок надання послуг
3.1 Виконавець зобов’язується надавати Послуги Замовнику на підставі заявок без обмежень щодо
часу доби та дат, включно у вихідні та святкові дні.
3.2 Виконавець при наданні Послуг зобов’язується дотримуватись існуючих вимог на транспорті,
вимог правил дорожнього руху, техніки безпеки.
3.3.Виконавець гарантує належний технічний стан транспортних засобів, а також високий
професійний рівень водіїв, задіяних у наданні Послуг.
3.4. Замовник гарантує належне дбайливе відношення до транспортних засобів, задіяних у наданні
Послуг.
3.5. Замовник здійснює попередню оплату перед початком користування послугами Виконавця в
розмірі ____________ гривень. Подальші розрахунки за договором здійснюються з урахуванням цієї суми.
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4. Порядок здачі і приймання послуг.
4.1 Факт надання Послуг за Договором фіксується Сторонами шляхом підписання Актів наданих
послуг у кожному звітному календарному місяці.
4.2.
Виконавець, не пізніше 7-го числа місяця наступного за звітним надає Замовнику належним
чином оформлений і підписаний Виконавцем Акт наданих послуг у двох примірниках .
4.3. Замовник протягом 3-х робочих днів з дня отримання Акту наданих послуг зобов'язаний
розглянути і повернути Виконавцю один примірник підписаного Акту наданих послуг або надати
Виконавцю протягом цього терміну письмову мотивовану відмову від підписання зазначеного Акту. В
разі ненадання зауважень вартість послуг, що підлягають оплаті, вважається акцептованою Замовником.
Вказана сума підлягає сплаті на умовах, визначених даним Договором.
5. Зобов'язання Сторін
5.1 Сторони зобов'язуються:
5.1.1 без зволікання інформувати один одного про усі обставини, які роблять неможливим виконання
зобов'язань за Договором.
5.1.2 надавати один одному інформацію, необхідну для належного виконання умов цього Договору.
5.2 Виконавець зобов'язується:
5.2.1 забезпечити надання якісних послуг відповідно до умов Договору;
5.2.2. забезпечувати дотримання персоналом Виконавця усіх встановлених норм;
5.2.3. своєчасно надавати усі необхідні звітні документи, передбачені законодавством України.
5.3 Замовник зобов'язується:
5.3.1 своєчасно та в повному обсязі подавати заявки на умовах, визначених цим Договором;
5.3.2 приймати Послуги, надані Виконавцем відповідно до умов цього Договору;
5.3.3 здійснювати своєчасну оплату Послуг, відповідно до умов цього Договору.
6. Гарантії нерозголошення
6.1 Сторони гарантують, що виконання умов цього Договору кожної із Сторін не спрямоване на
спричинення шкоди або утиск майнових і інших інтересів іншої Сторони.
6.2 Кожна із Сторін, при виконанні умов цього Договору гарантує іншій Стороні нерозголошення
третім особам будь-якої інформації, що стала їй відома при виконанні (у зв'язку з виконанням) умов цього
Договору, окрім випадків передбачених чинним законодавством.
7. Відповідальність Сторін
7.1 У разі неналежного виконання або невиконання Сторонами зобов'язань за Договором, Сторони
несуть відповідальність у відповідності з вимогами чинного законодавства України.
7.2. В разі прострочення оплати послуг Виконавця згідно умов даного Договору, Замовик сплачує на
користь Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на
момент настання таких обставин, за кожен день затримки розрахунків.
8. Форс-мажор.
8.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань
за Договором, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань стало наслідком непередбачених
або непереборних за даних умов обставин (повінь, снігопад, пожежа, землетрус і інші стихійні лиха, а
також війна або військові дії, що виникли після укладення Договору, рішення (постанови) уряду що
обмежують діяльність учасників Договору, карантинні обмеження, страйки або стихійні масові безлади,
тощо (надалі - форс-мажор).
8.2 Сторона, що потрапила під дію форс-мажорних обставин, зобов'язана не пізніше 10 днів з моменту
його настання / припинення сповістити другу сторону про настання / припинення обставин що
перешкоджають виконанню Договору.
8.3 Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 90 днів, то кожна із Сторін має право
відмовитися від Договору.
9. Врегулювання суперечок
9.1 Усі спори, які можуть виникнути з цього Договору або з приводу Договору, Сторони спробують
вирішити шляхом переговорів.
9.2 Якщо Сторони не досягнуть згоди при розгляді виниклої суперечки, її вирішення передається до
на розгляд Господарського суду м.Києва.
10. Заключні положення
10.1 Додатки, доповнення, акти і протоколи, складені після укладення цього Договору, доповнюючі
або міняючі зміст окремих положень цього Договору, дійсні за умови підписання їх повноважними
особами обох Сторін.
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10.2 Цей Договір може бути змінений, розірваний або визнаний недійсним на умовах, передбачених
чинним законодавством України та цим Договором.
10.3 Після укладення Договору усі попередні переговори та домовленості втрачають юридичну силу.
10.4 Усі права і обов'язки будь-якої із Сторін за цим Договором можуть бути передані третім особам
тільки з письмової згоди іншої Сторони (крім випадків правонаступництва згідно чинного законодавства
України).
11. Термін дії Договору
11.1 Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами. Строк дії Договору —
до “31” грудня 2022 року.
11.2 Цей договір складений в 2-х аутентичних екземплярах, що мають однакову юридичну силу, один екземпляр для Виконавця і один екземпляр для Замовника.
11.3 У випадку якщо за 20 днів до закінчення терміну дії цього Договору жодна із Сторін не
висловить письмове бажання розірвати його, договір вважається пролонгованим ще на 365 днів на тих же
самих умовах. Кількість пролонгацій не є обмеженою.
12. Реквізити та підписи Сторін
ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «Аміго-таксі»
Юридична адреса: 01010, м.Київ, вул. Лаврська, 6
Для листів: 04128, м.Київ, а/я 48
п/р IBAN UA76 334851 0000 0000 2600 0132 994
АТ “ПУМБ”
МФО 334851
ЄДРПОУ 36757929
№ Св-ва ПДВ 100253392
ІПН № 367579226556
Платник податку на прибуток на загальних підставах
Ліцензія на здійснення транспортних перевезень
від “14” 04.2010 року АВ №531308
Директор
_______________________ А.О.Легейда
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ЗАМОВНИК:

