Договір №
“
м.

”

20 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “СОЛЕС” в особі директора Рекуна С.Г., назване в
подальшому “Правоволоділець” з однієї сторони, і____________
в особі
, назване в подальшому “Користувач” з другої
сторони, уклали цей договір про подане нижче:
1. Предмет договору та умови розрахунку.
1.1. Правоволоділець передає Користувачу право на використання комплекту технічної
документації на хлібобулочні вироби:
1.1.1. Вироби хлібобулочні “Європейська традиція” по ТУ У 23708061-003:2007.
1.1.2. Вироби кондитерські борошняні “Особливі” по ТУ У 23708061-004:2007.
1.2. Вартість одного примірника технічної документації,
зазначеної в п.1.1.1-1.1.2, на один вид
хлібобулочного виробу складає 12 (дванадцять) грн. з ПДВ. Користувач має право використовувати
зазначену в п.1.1.1-1.1.2 технічну документацію, лише після підписання дійсного договору . Кожен
примірник технічної документації, переданий за дійсним договором, завіряється мокрою печаткою
Правоволодільця та підписом його посадової особи, а також написом, який засвідчує, що технічну
документацію було передано за дійсним договором.
1.3. Оплата здійснюється на засадах попередньої оплати шляхом банківського переказу коштів на
розрахунковий рахунок Правоволодільця згідно з виписаним рахунком-фактурою.
2. Зобов'язання сторін
2.1. Правоволоділець бере на себе зобов'язання інформувати і передавати в користування, та
впровадження в виробництво всі зміни, що будуть прийняті до наведених в п.1.1.1, 1.1.2,
документів.
2.2. Користувач бере на себе зобов’язання не тиражувати та не передавати для користування
технічну документацію, отриману згідно дійсного договору, третім особам.
3. Відповідальність сторін
3.1. За порушення умов, передбачених пунктом 2.2. дійсного договору, Користувач сплачує
Правоволодільцю штраф у розмірі 3000грн.00 коп. (три тисячі гривень 00 коп.)
3.2. Користувач несе повну матеріальну відповідальність перед третіми особами за якість продукції,
яка виготовляється згідно технічної документації, переданої за дійсним договором.
4. Термін дії договору та додаткові умови.
4.1. Договір укладається строком на 1 (один) рік і починає свою дію з моменту його підписання
обома сторонами.
4.2. Всі додатки і доповнення до цього договору є його складовими частинами і дійсні за
умови, якщо складені письмово і підписані обома сторонами.
4.3. Договір складено в двох примірниках, по одному для кожної сторони;
4.4. Як що за 1 (один) місяці до закінчення строку дії цього договору, жодна зі сторін не
повідомить іншу сторону про припинення дії договору, в цьому разі договір вважається
пролонгованим на наступний термін.

Реквізити сторін
ТОВ “СОЛЕС”
П/р 26005429264,
у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль",
МФО 380805
ЄДРПОУ 23708061
Адреса: м. Київ, вул. Ластовського, 3-А, к.15
тел/факс: (38044) 5631111, 5631199, 5644690,
4920432, 4920433, 4920434, 5927390
ІПН 237080626550
свідоцтво № 37616455
e-mail: info@soles.ua
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Акт здачі – приймання
технічної документації за договором №_______ від ___________
м. Київ

“____”_____________20

р.

ТОВ “СОЛЕС”, в особі директора Рекуна С.Г., та ________________________________, в особі
______________________________, дійсним актом підтверджуємо, що комплект технічної документації згідно
договору №______ від ___________ , а саме:
1.
2.
3.
4.
було передано ____________________ в повному обсязі і належної якості.
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