Договір
про надання маркетингових послуг
м. Київ

"___"_______ 2010 р.

__________________ (далі – ЗАМОВНИК) в особі _____________________, що діє на підставі
___________, та
_____________________________________________, (далі – ВИКОНАВЕЦЬ), в особі
__________________________________, що діє на підставі ___________, надалі разом за
текстом Договору - "Сторони", уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати останньому послуги з
проведення маркетингових досліджень за напрямками, що цікавлять ЗАМОВНИКА, а
ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.
2. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Дослідження має проводитися по обласним центрам на всій території України.
3. ПРЕДМЕТ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Предметом маркетингових досліджень є можливість запровадження електронних видань
та перспективи розвитку даної продукції в умовах існуючого ринку.
4. НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
4.1. Маркетингові дослідження здійснюються за наступними напрямками:
- можливості та перспективи ведення комерційних операцій;
- визначення діючих та потенційних конкурентів;
- загальна характеристика умов роботи конкурентів (джерела сировини, наявність
постачально-збутової мережі та ін.);
- загальна характеристика обігу продукції конкурентів (обсяг пропозиції, якість, ціни,
сервіс, розрахунки та ін.);
- розрахунки цін, відомості про їх динаміку за два попередні роки;
- ступінь розвитку комерційної інфраструктури (оптові торги, посередники);
- попит на продукцію, перспективи його розвитку;
- відомості про потенційних споживачів;
- можливість, доцільність та ефективність проведення рекламних кампаній;
- прогноз стану кон'юнктури ринку на наступні два роки;
- можливий варіант бізнес – плану на впорвадження продукції;
- стан і практика застосування господарського законодавства.
5. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
5.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний:
- надати результати досліджень через 45 календарних днів з моменту підписання даного
Договору;
- надати результати досліджень та варіант бізнес – плану з детальним та повним описом
усіх питань у відповідності до узгоджених напрямків досліджень;
- навести в результатах досліджень адреси, приклади розрахунків, схеми та ін.;
- у випадку залучення до проведення досліджень третіх осіб забезпечити повну
конфіденційність отриманої від ЗАМОВНИКА інформації.
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6. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
6.1. ЗАМОВНИК зобов'язаний:
- надати ВИКОНАВЦЮ за його вимогою усю наявну в ЗАМОВНИКА інформацію,
необхідна для результативного проведення досліджень;
- прийняти результати досліджень у ВИКОНАВЦЯ негайно;
- виплатити ВИКОНАВЦЕВІ винагороду.
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТІВ
7.1. ВИКОНАВЕЦЬ самостійно організовує роботу з проведення досліджень.
7.2. ВИКОНАВЕЦЬ здійснює викладення результатів дослідження надає результати
досліджень у письмовому вигляді російською мовою.
7.3. При здачі результатів досліджень сторони складають у 2-х примірниках акт здачіприймання роботи, по одному примірнику якого зберігається у сторін.
7.4. ЗАМОВНИК має право в тридцятиденний строк після здачі результатів досліджень
вимагати доопрацювання деяких положень, яке ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний здійснити в 15денний строк з моменту отримання зауважень. Якщо протягом тридцятиденного строку
ЗАМОВНИК не буде вимагати доопрацювання результатів досліджень, вони вважаються
зданими без претензій з боку ЗАМОВНИКА. Здача-приймання доопрацьованих положень
здійснюється за актом.
8. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
8.1. Вартість виконання роботи складає _______________ грн.
8.2. Оплата здійснюється протягом 10 банківських днів з моменту підписання даного
Договору. Оплата здійснюється у національній валюті України в безготівковому порядку
шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.
8.3. Підставою для оплати є акт здачі-приймання результатів досліджень, а у випадку їх
доопрацювання - відповідний акт здачі-приймання.
9. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ
9.1. Гарантійний термін за Даним Договором складає 6 місяців з моменту підписання акту
здачі-приймання. Протягом гарантійного терміну ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується
здійснювати поточне безкоштовне консультування з питань п. 4.1 даного Договору.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1. За порушення умов даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки
в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
10.2. За несвоєчасне виконання робіт, а також порушення термінів, встановлених п.п. 7.4.
ВИКОНАВЕЦЬ сплачує на користь ЗАМОВНИКА пеню у розмірі 1 % від повної вартості
Договору /п. 8.1./, за кожен день прострочки.
10.3. За несвоєчасне здійснення розрахунків по даному Договору ЗАМОВНИК сплачує на
користь ВИКОНАВЦЯ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми,
за кожен день прострочки.
10.4. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх обов'язків протягом дії
даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі 100 % вартості робіт.
11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1. Всі спори, що виникають по даному Договору або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
11.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди, то спір підлягає врегулюванню Господарським
судом м. Києва відповідно до чинного законодавства.
11.3. Передача справи до суду для даного Договору є можливою і без дотримання Сторонами
порядку досудового врегулювання спору (пред’явлення претензії).
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12. ФОРС-МАЖОР
12.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків
згідно цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили
(стихійне лихо, страйки, втручання з боку влади, пожежі, військові дії тощо), та якщо ці
обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. Факт вищевказаних
обставин повинен підтверджуватись документом, виданим компетентними органами. При
цьому термін виконання обов’язків переноситься на час, протягом якого діяли такі обставини.
12.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов’язків по цьому Договору,
повинна терміново повідомити іншу сторону про початок або закінчення вищевказаних
обставин, протягом 3-х діб з моменту їх настання або припинення. Усе отримане за Договором
при неможливості виконання Договору внаслідок форс-мажорних обставин підлягає
поверненню протягом трьох робочих днів з моменту пред’явлення вимоги кредитора.
13. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
13.1. Даний Договір вступає в силу з дати його підписання та діє до виконання Сторонами
взятих на себе зобов’язань.
13.2. Договір може бути достроково припинений за взаємною згодою Сторін шляхом
підписання відповідної угоди.
14. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ
14.1 Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:
ВИКОНАВЕЦЬ _________________________ телефон _______________.
ЗАМОВНИК ___________________________ телефон _______________.
15. ІНШІ УМОВИ
15.1 У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним
законодавством України.
15.2. Даний Договір укладений на ________ аркушах
українською мовою у двох
примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної із
Сторін.
15.3. У разі зміни правового статусу, поштової адреси (в тому числі фактичного
місцезнаходження), банківських реквізитів, телефону, Сторони зобов’язуються письмово
повідомити один одного про такі зміни на протязі 5 робочих днів з дня настання таких змін.
15.4. Виконавець не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором без
письмової згоди Видавця.
15.5. Факсова печатка вважається дійсною та має юридичну силу до отримання Стороною
оригіналу документу.
15.6. Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою сторін. Усі зміни та
доповнення до даного Договору підписуються уповноваженими представниками сторін та
скріплюються печатками.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:
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