договIр пуБлIчноi ооврти

про наланIIя послуг з придбанrrя i зберiгання
м. КиiЪ

вакцини

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кНАШ ДОКТОР), СДРПОУ
З2825020, в особi Генерального директора ХлинiноТ Оrссани Володимирiвни, що дiс на

пiдставi Статуту Товариства затвердженого загаIьFIими зборами засновникiв (учасникiв),
надалi - ,,Виконавець", керуючись статтею бЗЗ, статтею 641, статтею 644 I_{ивiльного
кодексу УкраТни, пропонуе необметtеному колу фiзичних осiб (пацiентам), якi звернулася
до Виконавця з метою отримання медичних послуг, укласти цей Публiчний договiр про
надання послуг з придбання i зберiгання вакцини на нижченаведених умовах:
Визначення TepMiHiB у цьому договорi:
Публiчний договiр про надання послуг з придбання i зберiгання вакцини (лалi по тексту <Щоговiр>) с публiчним i визначае умови та правиJIа надання Виконавцем платних послуг
та укладаеться на невизначений строк. Умови даного Щоговору е однаковими для Bcix
замовникiв.
Медичllий кабiнет - медичний заклад- Медичний центр ТОВ кНАШ ДОКТОР), що
здiйснюе медичну практику на пiдставi лiцензiТ МОЗ Украiни.
Замовrrик - фiзична особа, якiй безпосередньо, або як уповновarкеному представI-Iику
Пацiента(литина) в iHTepecax якоТ Замовник укладае Щоговiр надаIоться послуги
Виконавцем вiдповiдно до розмiщеного Замовлення та за дiючими на момент акцепту
тарифами.

Пацiснт

- дитин4 в iHTepecax якоi укладаеться договiр Замовником, як уповнова)I(еним
представниltом (батьки, опiкуни, пiклувальники).
Оферта - пропозицiя Виконавця (викладена на Сайтi таlабо в Меди.rних центрах на стеtллi
<Куточок споживаLIа) та на р"ецепцii у адмiнiстратора), адресована тrеобмехtеному колу
фiзичних осiб укласти даний Щоговiр на умовах викладених в даному договорi,
Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття (згода) Замовником з умовами
Ilублiчrrоi оферти, в формi даного Щоговору.
Акцепт здiйснюеться, одним з наступних BapiaHTiB:
- замовлення та,/або оплати послуг Замовником;
- заповнення, пiдписання та передаLIею Виконавцю письмовоi Анкети Пацiеrtта (дитини в
iHTepecax якоi укладено даний договiр) таlабо Iнформованоi добровiльна згода пацiснта на
проведення дiагностики, лiкування та на проведення операцiТ та знеболення, примiрниrс якоi
знаходиться безпосередньо за мiсцезнаходженням Виконавця;
- вчиненFIя iнших Пiдтверджуючих дiй та засвiдчус факт його укладення.
Послуги- компJIеI<с послуг з зберiгання протягом визначеного строку зарезервованоТ
вакцини, якi надаються Виконавцем за умовами цього Щоговору. Перелiк посJIуг, iх BapTicTb
та iнша iнформацiя щодо них викладенi на Сайтi Виконавця таlабо безпосередньо у мiсцях
провадження господарськоТ дiяльностi Виконавця в Меди.rних центрах.
Гараllтii - зобов'язання Медичного центру перед Замовниtсом за якiсть наданих послуг та
матерiалiв i виробiв, що використовуIоться пiд час виконання даного договору.
Сайт Виконавця - https://doctors.com.ual.

1.1. За цим

Предмет договору
зобов'язуеться зберiгати
Виконавець
,Щоговором

в належних умовах
зарезервовану Змовником вакцину а Замовник зобов'язусться оплатити BapTicTb вакцини та
прибути з Пацiснтом в конкретно визначний день для проведення вакцинацii, або завчасно
повiдомити про немо)ItJIивiсть здiйснити вакцинацiю в визначений сторонами день та
перенести вiзит в межах розумного строку (строк придатностi вакцини).

акцептi даного Щоговору.

Права та обов'язки cTopiH
1.2. Виконавець зобов'язаний;
Зберiгати вакцину передбачену п. 1.1. Щоговору в умовах, пlо передбаченi
Iнструкцiсю виробника;
- Попередити Замовниковi про бажану дату щеплення та умови проведення
вакцинацii;
1,3, Виконавець мас право:
- Отримати повну компенсацiю BapTocTi вакцини передбаченоi п. 1.1 . цього .Щоговору;
|.4. Замовникзобов'язаний:
- Оплатити BapTicTb вакцини та Bci понесенi Виконавцем витрати пов'язанi з ii
зберiганням;
- При змiнi обставин i неможливостi своечасного вiзиту з маленьким Пацiентом для
проведення вакцинацiТ заздалегiдь повiдомити спiвробiтникiв Виконавця;
- Itомпенсувати BapTicTb вакцини у разi вiдмови вiд щеплення та,/або неприбуття в
Медичний центр Замовника без перенесення дати вiзиту заздалегiдь(с'гроrt
придатностi вакцини).
1.5. Замовник мас право:
- Отримати якiсну вакцину передбачену п. 1.1 цього l]оговору;
- Отримати всю вичерпну iнформацiю про зарезервовану вакцину, умови iT зберiгання
та пов'язану з вакцинацiсю iнформацiю;
- Перенести вiзит за умови завчасного повiдомлення про таку необхiднiсть у межах
розумного строку (строк придатностi вакцини).
2. Порядок розрахункiв
2.|. Загальна BapTicTb договору складаеться з BapTocTi вакцини, BapTocTi
транспортування, зберiгання, Ёа вноситься при акцептi даного .Щоговору,
2.2. Замовник оплачуе Послуги Виконавця на пiдставi цього Щоговору у Начiональнiй
валютi УкраТни - гривнi.
2.З. Оплата Послуг здiйснtосться шляхом:
- перерахування грошових коштiв на поточний paxyHotc Виконавця, який зазначений
в даному договорi.
- за допомогою iнших платiхсних засобiв.
4. CTpolc дii Щоговору
4.1. Щей Щоговiр набирас чинностi з дати його пiдписання Сторонами та дtiе протягом 1
(одного) року з моменту пiдписання. У разi наявностi бажання Замовника продовжити
договiр на новий TepMiH, останнiй мае звернутися за 10 (десять) днiв до закiн.Iення договору
з проханням виставити рахунок на ще один наступний piK.
5. Вiдповiдальнiсть cTopiH
5.1. Виконавець несе вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання умов
Щоговору щодо якiсного надання Послуги у строки, передбаченi Щоговором. У разi
неможливостi виконання Послуги з незалежних вiд Виконавця обставин.
5.2. Замовник несе вiдповiдальнiсть за несвосчасну оплату Послуги у TepMiH та у розмiрi,
що передбаченi цим flоговором та чинним законодавством Украiни.
1 1.4. Замовник та Виконавець несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наданоi iнформацii
та вiдомостей, якими Сторони керу€ться у процесi виконання умов договору.
6. Форс-плаrкор
за LIacTKoBe або повне невикоFIання
вiд
вiдповiдальностi
6.1. Сторони звi:rьняються
обов'язкiв за даним .Щоговором, якщо це невиконання с наслiдком форс-маrкорних обставин.
6,2.Пiдфорс-маrкорними обставинами розумiють обставини, якi виникли пiс.lrя пiдписання
Щоговору внаслiдок непередбачених сторонами подiй надзвичайного характеру,
включаючи похtежi, землетруси, повенi, оповзнi та iHпli стихiйrri JIиха, аварii, вибухи, вiйну,

-

вiйськовi дii, а також прийнятгяt органами влади i керування нормативллих aKTiB, що
позбавляють Сторони можливостi виtсонувати умови цього .I[оговору. Факт виникнення
форс-маясорних обставин пiдтверджусться вiдповiдним рiшенням уповнова}кеного органу
чи судом.

7.

Iншi умови

7.1. Укладаючи цей /{оговiр Замовник пiдтверджус, що:

7 .|,l, належним чином i в повному обсязi поiнформований tцодо Послуги, яка
надаватиметься за умовами даного,Щоговору, i обсяг послуги та процедура ii налаrrня його
повнiстю задовольняIоть;
7.1.2. ознайомлений зi своiми правами вiдповiдно до Закону Украiни "Про захист
персональних даних" та повiдомлений про внесення персональних даних Замовника до баз
персональних даних Виконавця, передачу таlабо надання доступу TpeTiM особам до
персональних даних без отримання додатковоi згоди Замовника, виключно для IIадаFIЕIя
послуги Виконавцю на пiдставi укладених з ним договорiв i взятих на себе зобов'язань.
],2.
випадках, що не врегульованi цим !оговором, Сторони керуються чинним
законодавством Украiни.
7.З. Пiсlтя пiдписання цього Щоговору Bci попереднi переговори та листування CTopiH з
приводу його предмету або TaKi, що так або iнакше стосуIоться цього Щоговору, втрачають
юридичну силу.
7.4. Внесення змiн i доповнень до Щоговору можливе лише за взасмною письIчIовоIо згодоIо
CTopiH. Буль-якi змiни, доповнення до Договору оформлюються вiдповiдними додатковими
угодами до Щоговору, якi пiсля пiдписання ix Сторонами, стають його невiд'смними
части}Iами.
7.5. Сторони докладатимуть зусиль до вирiшення Bcix супереLIок з приводу /{оговору
шляхом переговорiв. У разi немохtливостi Сторонам досягти згоди, справа
розглядатиметься судом вiдповiдно до чинного законодавства УItраТни.
7.6. Жодна зi CTopiH не мае прЬа безпiдставно вiдмовитись вiд виконання зобов'язань за
цим !оговором.
7.7. Щоговiр складено украiнською мовою у двох оригiнальних примiрниках однаковоi
юридичноi сили по одному для кожноi зi CTopiH.
7.8. Пiдписанням даного Щоговору Замовник дае свою згоду на отриIчIання iнформацiТ про
платежi, рекламнi матерiали, акцii, привiтання, вiд Виконавця, в тому числi шJIяхом
здiйснення з ним прямих KoHTaKTiB та вiдправлення йому повiдомлень будь-якими засобами
зв'язку.
8. Реквiзити викоIIавllя
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