ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
(універсальний)

: …………….
………………
: ………………
Між

hereinafter referred to as “the
Council”
Та

Радою Європи,
в особі [ім'я, прізвище та
посада особи], що діє від імені
Генерального Секретаря, далі –
«Рада Європи», з одного боку
…, в особі …, далі –
Виконавець», з іншого боку.

…
hereinafter referred to as “the
Service Provider”.
Стаття 1 – Характер послуг
Виконавець зобов'язується, на умовах
та
у
порядку,
встановленому
спільними
домовленостями,
які
викладені в цьому Договорі та
виключаючи будь які додаткові усні
домовленості, виконувати перелік
Послуг, наведених в Додатку І до
цього Договору.
Додатки до даного Договору є його
невід'ємною частиною.
–

Стаття 2 – Термін дії
Договір укладається на термін до
[дата] і вступає в силу з дня його
підписання обома Сторонами.
Термін дії може [автоматично]
продовжуватись
[щороку]
[за
письмовою згодою Сторін] [протягом
XX наступного(их) року(ів)].

–

Стаття 3 – Обов'язки Сторін / Виконавця
[Визначити конкретні обов'язки залежно від
характеру Послуг (сертифікати, страховки,
якість роботи персоналу)]

–

undertakes to comply with the Council’s

the Service Provider’s attention in th

Service Provider’s notice as a result

Стаття
4
–
конфіденційність

Лояльність

та

При виконанні умов даного Договору
Виконавець не повинен звертатись за
інструкціями або ж отримувати жодні
інструкції від будь якого уряду чи
будь якого органу за межами Ради
Європи. Виконавець зобов’язується до
закінчення
роботи
виконувати
рекомендації та вказівки Ради Європи,
а також дотримуватись повної
конфіденційності
щодо
всіх
службових питань і уникати будь яких
висловлювань або дій, що можуть
бути витлумачені як зобов’язання з
боку Ради Європи.
Виконавець
має
дотримуватися
режиму крайньої дискреції в усіх
питаннях, які стосуються Договору, а
саме службової інформації або даних,
що є або будуть доступними
Виконавцеві у зв’язку з виконанням
Договору. Якщо тільки Виконавець не
зобов’язаний відповідних вказівок
згідно умов Договору або не отримав
конкретного дозволу від Генерального
секретаря Ради Європи, він або вона
має утримуватися від надання будь
яким фізичним чи юридичним
особами, урядовим або владним
структурам, що не є частиною Ради
Європи, інформації, що не була
опублікована та стала відомою
Виконавцеві в результаті співпраці з
Радою Європи. Виконавець також не
може отримувати власного прибутку
від використання такої інформації.
Ані закінчення терміну дії Договору,
ані його скасування не може змінити
цих зобов’язань.

–

Стаття
5
Медичне,
соціальне
страхування та страхування поїздок.
5.1 Виконавець має вжити всіх необхідних
заходів щодо врегулювання питання
медичного і соціального страхування
впродовж всього терміну виконання
зобов’язань
за
цим
Договором.
Виконавець визнає і погоджується з
тим, що Рада Європи не несе жодної
відповідальності за будь які медичні
або соціальні ризики, пов’язані із
захворюванням, материнством або
нещасними випадками, які можуть
траплятися під час виконання роботи за
цим Договором.
[у відповідних випадках]
5.2. Якщо інше не зазначене у Статті 10
нижче, то Виконавець має врегулювати
питання страхування поїздок з метою
покриття
конкретних
ризиків,
пов'язаних з поїздками та перебуванням
у місці призначення (медичні витрати,
пов'язані
із
непередбаченим
захворюванням
або
нещасним
випадком, репатріацією тіла, смертю,
відміною поїздки або перельоту,
крадіжки або втрати особистих речей)
під час виконання роботи за цим
Договором.

–

Стаття 6 – Pозкриття умов Договору
6.1 Виконавець поінформований і дає згоду
на розкриття всіх відповідних умов
Договору, в тому числі персональних
даних та вартості, в тому числі для
потреб внутрішнього та зовнішнього
аудиту,
Комітету
Міністрів
та
Парламентської асамблеї Ради Європи з
огляду на виконання цими структурами
їхніх статутних функцій, а також з
метою забезпечення вимог щодо
оприлюднення та прозорості Ради
Європи або її донорів. Виконавець
погоджується на публікацію, у будь
якій формі та на будь якому носії, в
тому числі на веб сторінках Ради

Європи
або
її
донорів,
назви
Договору/проектів, характеру та мети
Договору/проектів, назви та місця
розташування Виконавця, а також
вартості Договору/проектів.
За можливості, Рада Європи має вживати
спеціальних конфіденційних заходів з
метою захисту суттєвих інтересів
Виконавця.
– Use of the Council of Europe’s Стаття 7
Європи
Council’s name, flag or logo without

Використання назви Ради

Виконавець
не
має
права
використовувати назву Ради Європи, її
логотип або прапор без попередньої
згоди Ради Європи.
Стаття 8
Виконавця

Фіскальні

зобов’язання

Виконавець зобов’язується виконувати
свої
фіскальні
зобов’язання
та
дотримуватись усіх пов’язаних з ними
правил, а саме:







подання запиту на виплату з
боку
Ради
Європи
у
відповідності
з
вимогами
законодавства;
декларування
доходів,
отриманих від Ради Європи з
метою
оподаткування
у
відповідності до вимог країни
податкової
юрисдикції
Виконавця.

Стаття 9 – Інші зобов'язання Виконавця
Під час виконання цього Договору
Виконавець
зобов’язується
дотримуватись принципів, правил та
цінностей Ради Європи

ǬȐȊwww.coe.intȈșȈȔȍǟȕșȚȘțȒȞȭȦǸȈȌȐǝȊȘȖȗȐȹȊȭȌȉȍȘȍȏȕȧȘȖȒțȡȖȌȖ
ȏȈȝȐșȚț ȓȦȌșȤȒȖȮ ȋȭȌȕȖșȚȭ ǟȕșȚȘțȒȞȭȦ ȹ ȊȭȌ  ȎȖȊȚȕȧ  ȘȖȒț ȡȖȌȖ

До Виконавця не застосовуються
положення про персонал та правила
щодо тимчасового персоналу Ради
Європи.
Жодна зі статей цього Договору не
може бути витлумачена як така, що
надає
Виконавцеві
компетенції
співробітника
або
найманого
працівника Ради Європи.
–

[annual/monthly]/global] fee of € …,

Стаття 10
оплати

Тарифи, витрати та методи

За Послуги, надані Виконавцем у межах
його обов'язків за Договором, Рада
Європи
зобов'язується
сплатити
Виконавцеві
[щорічно/щомісяця]/усього] суму в
розмірі …, євро [з/без ПДВ]. Зазначена
сума є остаточною і не підлягає
обговоренню.
Виконавець має надати запит на
отримання оплати в трьох примірниках,
зазначивши
суму
в
євро
і
дотримуючись
вимог
чинного
законодавства.
Ця сума має бути оплачена згідно з
рахунком в євро протягом 60
календарних днів з дати отримання
послуг за Договором (як зазначено в
Додатку І) та їхнього прийняття Радою
Європи.
Стаття 11 – Порушення умов Договору
Якщо Виконавець не виконує умов
цього Договору або умов, що були
визначені шляхом внесення змін, що

ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȮșȐșȚȍȔȐǸȈȌȐǝȊȘȖȗȐȚȈǷȘȈȊȐȓȖȹȊȭȌșȭȟȕȧ
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Див. www.coe.int, а саме, Інструкцію Ради Європи №44 від 7 березня 2002 року щодо захисту
людської гідності, Інструкцію №47 від 28 жовтня 2003 року щодо використання інформаційної
системи Ради Європи та Правило №1267 від 20 січня 2007 року, яким заборонено паління в
будь яких приміщеннях Ради Європи.

були належним чином визнані обома
Сторонами в письмовому вигляді згідно
з положенням нижченаведеної Статті
12, або якщо надані послуги, які
зазначені у статті 1.2 не відповідають
задовільному рівню, Рада Європи може
вважати
це
порушенням
умов
Договору, а отже може відмовити в
оплаті Виконавцеві сум, зазначених в
статті 10.
У випадках зазначених у статті 11.1
вище, Рада Європи зберігає за собою
право
розірвати
Договір
у
майбутньому, у будь який час і за
умови попереднього повідомлення
Виконавцеві.
У
разі
розірвання
Договору, Рада Європи має оплатити
лише ті послуги, які було фактично
надано і визнано задовільними на
момент розірвання Договору, а також
буде вимагати відшкодування коштів,
які було виплачено за ненадані послуги.
the Council’s bank account within 60

11.3 Суми, які підлягають поверненню,
переказуються на банківський рахунок
Ради Європи протягом 60 календарних
днів
з
моменту
письмового
повідомлення Виконавця Радою Європи
про такі суми.
Стаття 12 – Зміни
Умови цього Договору не можуть бути
змінені без письмової згоди обох
Сторін.

charge, without the Council’s prior

Договір не може бути передано
повністю або частково, за гроші або
безкоштовно, без попереднього дозволу
Ради Європи у письмовій формі.
Виконавець не має права залучати треті
сторони до виконання послуг, частково
або у повному обсязі, без дозволу Ради
Європи у письмовій формі.
Стаття 13 – Форс мажор
У випадку виникнення форс мажорних

обставин Сторони звільняються від
виконання
зобов’язань
за
цим
Договором без жодного фінансового
відшкодування. За визначенням до
форс мажору належать: небезпечні
природні явища, землетруси, страйки,
які впливають на авіаперельоти,
напади, воєнний стан, ризики для
здоров’я
або
такі
події,
що
вимагатимуть від Ради Європи або
Виконавця скасування Договору.
У разі настання таких обставин кожна із
Сторін повинна відповідно письмово
повідомити іншу Сторону впродовж 7
календарних днів
Стаття 14
Сторонами

Обмін інформацією між

Контактна особа з боку Ради Європи:
ПІБ / Посада / Відділ
Адреса:
Телефон
Ел. пошта:
Факс:
14.2 Контактна особа з боку Виконавця:
ПІБ / Посада / Відділ
Адреса:
Телефон
Ел. пошта:
Факс:
Будь який
обмін
інформацією
вважається успішним за умови коли
Сторона отримувач
отримала
інформацію, за винятком випадків, коли
Договором передбачено дату передачі
інформації.
Передана електронними засобами
інформація вважається отриманою
Стороною отримувачем
у
день
успішної передачі цієї інформації за
умови, якщо така інформація була
надіслана за адресами, зазначеними в

абзацах 1 і 2 вище.
Передача
інформації вважається неуспішною,
якщо Сторона відправник отримає
повідомлення про те, що повідомлення
не було доставлено У такому випадку,
Сторона відправник
має
негайно
надіслати це повідомлення ще раз за
будь якою іншою адресою, зазначеною
в абзацах 1 і 2 вище. У випадку, якщо
передача
виявилась
неуспішною,
Сторона відправник не буде вважатися
винною у порушенні зобов'язань
передачі повідомлення у визначений
термін, за умови, якщо повідомлення
було надіслане за допомогою інших
каналів
зв'язку
без
додаткових
затримок.
.5

Поштове
повідомлення,
яке
надсилається
Раді
Європи
за
допомогою
поштового
зв'язку
вважається отриманим Радою Європи у
день, коли це повідомлення було
зареєстроване відділом, зазначеним у
абзаці 1 вище.
Формальне
повідомлення,
яке
здійснюється
службами
рекомендованого
зв'язку
з
повідомленням про вручення або
іншими відповідними засобами, або
відповідними електронними засобами,
вважається
отриманим
Стороною
отримувачем у день отримання, який
зазначено
на
повідомленні
про
вручення.

–

Стаття 15 Прийняття послуг
Надання Послуг, зазначених у цьому
Договорі має підтверджуватись за
допомогою
письмової
процедури
прийняття послуг. У разі, якщо Послуги
не приймаються, Рада Європи має
відповідним
чином
повідомити
Виконавця із зазначенням причин, а
також може встановити нові умови для
надання Послуг. У разі, якщо Послуги не
приймаються вдруге, то Рада Європи
може розірвати Договір у повному обсязі

або
частково
без
попереднього
повідомлення
та
без
фінансових
відшкодувань.
–
Provider’s situation or standing

Стаття 16 – Зміни обставин або статусу
Виконавця
Виконавець має негайно повідомити
Раду Європи про будь які зміни
фактичної або юридичної адреси.
16.2 Виконавець також має негайно
повідомити Раду Європи про настання
таких випадків:
якщо
він
або
вона
стає
неплатоспроможним, стає предметом
провадження про неплатоспроможність,
проходить
процедуру
ліквідації,
перестає
здійснювати
торгову
діяльність або перебуває у будь якій
подібній
ситуації
відповідно
до
законодавства країни, в якій він або
вона постійно перебуває;
якщо він або вона стає предметом
запиту щодо відкриття провадження
про
неплатоспроможність
(або
сам/сама робить такий запит), або будь
яких інших подібних проваджень
відповідно до законодавства країни, в
якій він або вона постійно перебуває;
якщо він або вона засуджені за
правопорушення, що ставить їх
професійну надійність під питання;
якщо він або вона є учасником
процедури злиття, приєднання або
зміни права власності, або відбувається
зміна в його або її юридичному статусі;
якщо він або вона є засудженим із
остаточним судовим рішенням за
одним або більше звинуваченням, а
саме:
участь
у
злочинних
угрупованнях, корупція, шахрайство,
відмивання грошей;
якщо він або вона перебуває у стані
банкрутства,
ліквідації,
згортання
діяльності, неплатоспроможності або
компромісного
врегулювання
обов’язків
як
позичальника
з

кредиторами та в будь якій іншій
аналогічній ситуації, що випливає з
процедури такого самого типу, або не
підлягає процедурі такого самого типу;
якщо він або вона отримали судове
рішення, що набрало законної сили,
яким встановлене порушення, що
впливає на його або її професійну
надійність, або свідчить про серйозне
порушення професійної етики;
якщо він або вона не виконує свої
зобов’язання щодо сплати внесків до
системи
соціального
страхування,
податків та зборів, відповідно до
законодавства країни реєстрації.
Стаття 17 – Спори
Відповідно до положень Статті 21
Генеральної Угоди про Привілеї та
імунітети Ради Європи, всі спори між
Радою Європи та Виконавцем, що
пов’язані із застосуванням цього
Договору, в разі, коли взаємного
розуміння між сторонами досягнути не
вдається, мають бути передані до
Арбітражної ради, як це визначено в
Правилі 481, ухваленому Генеральним
секретарем (вказане Правило викладене у
Додатку II
Стаття 18 – Адреси і банківські реквізити
сторін
18.1 Виконавець:
Адреса:
Реквізити банку:
18.2 Рада Європи:
Адреса:
Реквізити банку:
Код IBAN
Код SWIFT
–

Стаття 19 – Дата, місце та підписи сторін
Виконано в двох екземплярах у [місце],

[дата]
Від
імені
Європи

Ради Від імені Виконавця

Ім’я та прізвище

Ім’я та прізвище

Посада

Посада

ДОДАТОК
Опис очікуваних послуг

ДОДАТОК
Правило № 481 від 27 лютого 1976 року
регулює
процедуру
арбітражного
вирішення спорів між Радою Європи та
приватними
особами
стосовно
постачання товарів, надання послуг або
закупівлі нерухомого майна, від імені
Ради Європи
Генеральний Секретар Ради Європи,
Взявши до уваги Статут Ради Європи від 5
травня 1949 року, а саме його статті 11 та
Взявши до уваги Генеральну угоду про
привілеї та імунітети Ради Європи,
підписану 2 вересня 1949 року, а саме її
статті 1, 3, 4 та 21, а також Спеціальну
угоду про штаб квартиру Ради Європи,
підписану 2 вересня 1949 року,
З урахуванням того, що було б доцільним
визначити
процедуру
арбітражного
вирішення будь яких спорів між Радою
Європи та приватними особами, стосовно
постачання,
надання
послуг
або
нерухомого майна, придбаних від імені
Ради Європи,

Взявши до уваги рішення Комітету
Міністрів Ради Європи, прийняте на
ому засіданні депутатів,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Стаття 1
Усі спори стосовно виконання або
застосування
договорів,
на
які
розповсюджується Ст.21 Генеральної
угоди про привілеї та імунітети Ради
Європи,
у
випадку
недосягнення
дружнього врегулювання між сторонами,
мають бути надані на розгляд Арбітражної
ради, що складається із двох арбітрів
обраних кожною із сторін, а також із
одного
головуючого
арбітра
призначеного двома іншими арбітрами.У
випадку, якщо головуючий арбітр не був
призначений
згідно
з
визначеною
процедурою протягом 6 місяців, він має
бути
призначений
Президентом
Трибуналу великої інстанції Страсбургу

Стаття 2
Однак, сторони можуть передати спір на
розв’язання одному арбітру обраного
ними за взаємною згодою, або, за
відсутністю такої згоди, призначеного
Президентом Трибуналу великої інстанції
Страсбургу (
Стаття 3
Арбітражна рада, вказана у Ст.1, або, у
відповідних випадках, арбітр вказаний у
Ст.2, визначає процедуру, що має бути
виконана.
Стаття 4
Якщо Сторони не домовляться про право,
що
підлягає
застосуванню,
у
протилежному випадку, арбітр приймає
рішення на справедливій основі з
урахуванням загальних принципів права
та торгівельної практики.
Стаття 5
Арбітражне рішення є обов’язковим для
сторін та не може бути оскаржене.
Страсбург, 27 лютого 1976 року
Георг КАН АКЕРМАН
Генеральний секретар

