
 

 

 

Договір  

про виготовлення зубних протезів із термопласту та надання супутніх послуг 

 

 

м. ________        «___» ___________20__р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», іменоване надалі 

«Виконавець», в особі директора ______________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, 

та Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», іменоване надалі «Замовник», в 

особі директора ______________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір 

про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Замовник замовляє, а виконавець приймає на себе виконання технологічних операцій: 

- виготовлення зубних протезів із термопласту та надати супутні послуги, а саме: 

  - лиття бюгельних, повних, часткових та імедіат протезів з термопласту; 

   - ремонту змінних пластинчатих протезів з термопласту. 

 

2.ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ І ЗДАЧІ ЗАМОВЛЕНЬ 

2.1. Постачання воскової постановки зубів замовником проводиться у твердій тарі, що має 

надійну фіксацію від мимовільного відкриття. 

2.2. Якість підготовки поверхні постановок (чиста та гладка поверхня) повинна 

відповідати технічним вимогам. 

2.3. Термін виконання замовлення не більше 2 (двох) робочих днів з моменту прийняття 

замовлення. 

2.4. Продукція повертається замовнику в тому упакуванні і порядку, у якому вона 

надійшла виконавцю. 

2.5. Якість і комплектність замовлення перевіряється представником стоматологічної 

поліклініки при прийманні роботи. 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

3.1. При виявленні браку в процесі експлуатації, виконавець приймає претензії при 

пред’явленні замовником доказів, що свідчать про неякісну роботу виконавця. 

3.2. У спірних випадках причина браку визначається двосторонньою комісією, створеною 

керівниками сторін.  

3.3. У випадку порушення замовниками обговорених термінів оплати, він несе 

відповідальність згідно чинного законодавства України. 

 

4. ВАРТІСТЬ ТА ОПЛАТА НАДАНИХ ПОСЛУГ 

4.1. Розрахунки здійснюються Замовником шляхом перерахування безготівкових коштів 

на поточний рахунок Виконавця, вказаний в договорі, в той самий календарний період, в який 

надано послуги. Розрахунковим періодом визначається строк в один календарний місяць. 



4.2. Не пізніше ніж за 5 робочих днів до кінця розрахункового періоду замовник 

зобов’язаний одержати у виконавця копію рахунку за надані в цей період послуги, накладну та 

акт виконаних робіт. 

4.3. Остаточний термін оплати наданих послуг – останній банківський день місяця. 

4.4. Вартість послуг по виготовленню продукції складає: 

- лиття базису бюгельного протезу з термопласту          _____ грн. за одиницю 

- лиття базису повного пластинчатого протезу з термопласту                     _____грн. за одиницю 

- лиття базису часткового пластинчатого протезу з термопласту                _____грн. за одиницю 

- лиття базису імедіат протезу з термопласту                                                 _____грн. за одиницю 

- ремонт базису знімних пластинчатих протезів з термопласту                   _____грн. за одиницю 

Вартість послуг може змінюватись в зв’язку з інфляцією та іншими обставинами, про що 

сторони складають письмовий документ погодження цін. 

4.5. Загальна сума договору складає __________грн. з ПДВ (_______грн. 00 коп.) Сума 

договору може змінюватись, про що сторони складають додаткову угоду. 

 

 

5. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 

5.1. Сторони докладають всіх зусиль для вирішення спірних питань дружнього 

врегулювання. 

5.2. Спори між сторонами, з якими не було досягнуто згоди розв’язуються в 

господарському суді за місцем знаходження відповідача згідно до діючого законодавства 

України. 

5.3. Застосування заходів досудового врегулювання спору обов’язкове. 

5.4. Претензії розглядаються протягом 30 днів. 

 

6. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ 

6.1. Даний  Договір  набирає  чинності  з моменту підписання його сторонами та діє  до _ 

____ 20__ року. 

6.2. Зміни й доповнення до Договору можливі при підписанні їх обома сторонами. 

6. Гарантійний термін за даним  Договором  складає  1 (один) рік з моменту виготовлення 

продукції. 

 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Замовник: 

      _______________________________ 

      _______________________________ 
 

Юридична адреса: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________  

_________________________________     

  

  Керівник 

 ___________________________________ 

 (підпис та печатка)                     (ПІБ) 

Виконавець: 

      _______________________________ 

      _______________________________ 

    

     Юридична адреса: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________  

_________________________________     

  

  Керівник 

     _________________________________ 

          (підпис та печатка)           (ПІБ) 

  

 


