ДОГОВІР
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА НА ЗАМОВЛЕННЯ
АВТОМОБІЛЕМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ ЛЕГКОВИМ МЕДДОПОМОГА

м. Київ

__.____.2019 р.

Громадянин (ка) _____________________________________________________________________
паспорт ____________виданий ________________________________________________________.
іменований(на) надалі «Замовник», з одного боку, і

фізична особа-підприємець Каспаревич Андрій Юрійович, що діє на підставі державної
реєстрації в Державній реєстраційній службі України, номер в Єдиному державному реєстрі
2248711377, - іменований надалі «Перевізник» з іншого боку (іменовані надалі "Сторони"), уклали
цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Перевізник зобов’язується за плату провести перевезення визначених Замовником пасажирів та
їх багаж з початкового пункту маршруту до кінцевого пункту (надалі «Послуги»), а Замовник
зобов’язується оплатити ці Послуги. Автомобіль надається для перевезення пасажирів
__________________________, рік народження ______________ р.
1.2. Для перевезення надається автомобіль типу спеціалізований легковий меддопомога–В марки
RENAULT MASTER, що належить перевізнику на праві власності згідно з технічним паспортом
(надалі Автомобіль). Автомобіль оснащений каталкою-ношами, кондиціонером, обігрівачем,
необхідним обладнанням для транспортування лежачих пацієнтів. Ескорт: медик/парамедик/немає
Ескорт: водій (санітар/парамедик), водій (фельдшер), що надають в рамках особистої фахової
компетенції першу медичну, санітарну, парамедичну та індивідуальну гігієнічну допомогу
пасажирам. При отриманні такої допомоги у Замовника не виникає зобов’язань додаткових плат
Виконавцю.
1.3. Перевезення здійснюється за маршрутом Київ - ______________ - Київ.
1.4. Термін перевезення встановлюється з __.___.2018 р. по __.__.2018 р.
2. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
2.1. Розрахунок вартості перевезення базується на Прейскуранті цін Перевізника, який є офертою та
розташований на сайті Перевізника за посиланням в Інтернеті http://medtaxi.com.ua/price.html . Якщо
перевезення пасажирів проводиться між містами або з особливими вимогами, то Перевізник робить
розрахунок вартості виходячи із замовлення Замовника та об’єктивного стану пасажирів та передає
Замовникові на узгодження.
2.2. Плата за Послуги становить ______________ грн (____________________________ грн. 00 коп)
без ПДВ.
2.2. Оплата послуг з здійснюється Замовником в день підписання договору на розрахунковий
рахунок Перевізника передплата в розмірі _______ грн (_________ грн.) 00 коп., у момент прибуття
автомобіля до Замовника ________ грн (___________ грн.) 00 коп. та по закінченню послуги
________ грн (____________ грн.) 00 коп..
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Перевізник зобов’язується:
3.1.1. Подати справний Автомобіль до початкового пункту маршруту та відповідно до встановленого
маршрутом перевезення доставити пасажирів до кінцевого пункту маршруту.
3.1.2. Забезпечити належний санітарний стан Автомобіля та умови перевезення пасажирів.
3.2. Перевізник має право
3.2.1. В разі технічної необхідності для виконання умов цього договору замінити автомобіль на
інший автомобіль аналогічної марки.
3.2.2. Скасувати рейс автомобіля в разі виникнення обставин, які він не міг передбачити і
виникненню яких не міг запобігти, з повним або частковим поверненням Замовнику коштів,
сплачених ним за перевезення.
3.3. Замовник зобов'язаний:
3.3.1. Забезпечити своєчасну готовність Пасажирів до початку перевезення в початковому пункті
маршруту.
3.3.2. Оплатити Послуги згідно умов пункту 2.2. цього Договору.
3.3.3. Самостійно здійснити дорожні (платні дороги), митні та інші сплати, що виникають в процесі
переміщення Автомобіля та стосуються перевезення пасажирів та\або багажу.

3.4. Замовник має право:
3.4.1. Одержувати від Перевізника на свій усний або письмовий запит інформацію про хід
перевезення.
3.5. Пасажир має право
3.5.1. Перевозити безкоштовно 3 одиниці багажу за умови, що його розміри не перевищують
60*50*30 сантиметрів та вага кожного місця не перевищує 20 кг, а також інвалідну коляску та інші
предмети медичного призначення за попереднім узгодженням з Перевізником.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. При відмові Замовника від отримання Послуги, про що Замовник сповістив Перевізника менш
ніж за 24 години до початку перевезення, він зобов'язаний відшкодувати Перевізнику неустойку у
розмірі 10% від загальної суми Договору, а якщо Послуга виконана частково, то додатково Замовник
сплачує суму за фактично виконану Послугу з урахуванням повернення автомобіля на базу
Перевізника. У інших випадках, якщо Замовник вніс попередню оплату Перевізнику, а Послуга не
була виконана Перевізник повертає сплачену суму у узгодженому Сторонами розмірі до 100%.
5.2. У разі пошкодження майна Перевізника під час перевезення, що виникло з вини пасажира,
Замовник зобов’язаний відшкодувати вартість пошкодженого майна.
5.3. Питання, які виникають в процесі надання Послуги і не врегульовані цим Договором,
вирішуються в порядку визначеному чинним Законодавством України.
6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення терміну
отримання Послуги згідно п. 1.3. цього Договору.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Суперечки, що виникли при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.
7.2. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо суперечок,
що виникли, а також якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів спори вирішуються
в судовому порядку, встановленому законодавством України.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за
цим Договором, якщо воно стало наслідком непереборної сили, а саме стихійного лиха (злива, град,
гроза, землетрус), страйки, війни, актів органів державної влади, і якщо ці обставини безпосередньо
вплинули на виконання Договору.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір складений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.
9.2. Всі виправлення до тексту цього Договору мають юридичну силу тільки за умови підписання
додаткової угоди до цього Договору.
10. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПЕРЕВІЗНИК
ФОП Каспаревич Андрій Юрійович
Юр. адреса: 03124, м. Київ,
вул. Василенка Миколи, буд. 6-А, кв. 59
р/р 26006052622693
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Філія
«Розрахунковий центр»
МФО 320649
Номер ЄДР 2248711377

ЗАМОВНИК

_________________/Каспаревич А.Ю./

___________________ / ____________________ /

Громадянин(ка) ________________
Паспорт ___________ виданий ____________
Адреса: ___________________________
ІНН _______________
т. __________________

