ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
з надання послуг виготовлення кондитерських виробів
м. Житомир
ЗАТ "Житомирські ласощі" особі суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи
Рогаля Олександра Костянтиновича, що діє на підставі Свідоцтва про державну
реєстрацію і зареєстрована, як платник єдиного додатку та відноситься до ІІ категорії
платників податків на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності,
місцезнаходження якої: м. Житомир, вул. Покровська, 67, іменований надалі "Виконавець", з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, яка приєднається до цього
договору шляхом укладення договору приєднання, у спосіб визначений цим договором,
іменована надалі "Замовник", з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст.
633 Цивільного кодексу України, уклали даний договір про наступне:
1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
1.1. Договір публічної оферти з надання послуг виготовлення кондитерських
виробів – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов'язок здійснювати
виготовлення кондитерських виробів кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови
цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за
законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному
споживачеві перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено
законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього договору за наявності
у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.
1.2. Приєднання до договору публічної оферти з надання послуг виготовлення
кондитерських виробів – це приєднання Замовника до запропонованого договору
публічної оферти з надання послуг виготовлення кондитерських виробів в цілому, через
оплату послуг Виконавця. Замовник не може запропонувати свої умови приєднання.
1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент проведення Замовником
оплати рахунку з надання послуг (в тому числі шляхом оплати суми на картковий рахунок),
який було виставлено Виконавцем та зарахування вказаних коштів на картковий рахунок
Виконавця або внесення вказаних коштів у касу Виконавця.
1.4. Послуги з виготовлення кондитерських виробів –це послуги з виготовлення
кондитерських виробів, а саме послуги з виготовлення висококалорійних харчових
продуктів із великим вмістом цукру, лактози, фруктози, що вживаються задля задоволення
від приємного чи екзотичного солодкого смаку, запаху та тактильних відчуттів.
.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим договором Виконавець зобов`язується надати Замовнику послуги з
виготовлення кондитерських виробів, а саме: послуги з виготовлення цукерок, печива, та
будь-яких інших солодощів, які виготовляються ЗАТ "Житомирські ласощі", які вказані
Замовником відповідно до замовлення здійсненого в визначений сторонами спосіб.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ІХ ОПЛАТА
3.1. Послуги за цим договором надаються Замовнику, за умови дотримання ним наступних
правил:
3.1.1 Замовлення з виготовлення кондитерських виробів здійснюється Замовником
шляхом замовлення через офіційну сторінку ЗАТ "Житомирські ласощі" в соціальних
мережах Фейсбук, Інстаграм, офіційному сайті ЗАТ "Житомирські ласощі"в мережі Інтернет
або за телефоном;
3.1.2. При здійснені замовлення Замовник має право обрати кондитерські вироби
виключно ті, що виготовляються ЗАТ "Житомирські ласощі";
3.2. При здійснені замовлення в спосіб визначений договором приєднання до договору з
виготовлення кондитерських виробів, Замовник здійснює 100%передоплату послуг
Виконавця. При цьому у випадку проведення оплати та наступної відмови Замовника від
отримання послуг за цим договором, грошові кошти оплачені Замовником, залишаються у
Виконавця в якості штрафу від за невиконання Замовником взятих на себе зобов’язань за
цим договором.
3.3 Укладенням цього договору Замовник надає Виконавцю безспірне право на
задоволення своїх вимог з вказаної суми грошей, в тому числі але не виключно на сплату
вартості інгредієнтів, які були використані при виготовленні замовлених кондитерських
виробів або тих, які були замовлені і могли бути використані при виготовленні замовлених
кондитерських виробів.

3.4. Наслідки невиконання Замовником умов цього договору в частині застосування
штрафу, застосовуються Виконавцем незалежно від будь-яких обставин (фінансового
стану Замовника, стану його здоров’я чи його інших життєвих обставин тощо).
3.5. Отримання виготовленого замовлення здійснюється особисто Замовником після
повного розрахунку з Виконавцем, виключно в приміщенні ЗАТ "Житомирські ласощі" (м.
Житомир, вулю Покровська, 67), в період часу, який зазначений Виконавцем.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Замовник зобов'язаний:
4.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг в строки та в порядку,
визначеними цим договором.
4.2. Виконавець зобов'язаний:
4.2.1. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного договору
та чинного законодавства України.
4.3. Виконавець має право:
4.3.1. Стягнути з Замовника штрафи у випадках та в розмірах, які визначені цим
договором. 4.3.2. Відмовити Замовнику в наданні послуг, у випадках недотримання ним
умов передбачених цим договором.
5. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН
5.1. Ціни на послуги з виготовлення кондитерських виробів, які пропонуються Виконавцем,
визначаються у національній валюті України – гривні та підлягають сплаті у визначені
договором строки, шляхом оплати по перерахунку, або готівкою, або із застосуванням
платіжних карток.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть
відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов’язання
є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов,
визначених змістом виконання.
6.2 У випадку, якщо між сторонами цього договору в добровільному порядку не буде
досягнута домовленість, щодо спірних питань, цей договір може бути оскаржено
зацікавленою стороною до суду.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо неможливість
виконання ними своїх зобов'язань виникла через обставини нездоланної сили (форсмажорні обставини), що не залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою
компетенцією, що підлягає доведенню Стороною, яка посилається на такі обставини. До
таких обставин відносяться, зокрема, військові події, природні катаклізми, страйки й інші
подібні обставини. Документом, що підтверджує обставини нездоланної сили є довідка
ТПП за місцем перебування відповідної Сторони.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. На відносини Сторін, не врегульовані даним договором, поширюються норми діючою
законодавства України.
8.2. Цей договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін.
Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей договір в порядку,
передбаченому умовами даного договору.
8.3. Сторони визнають, що усі умови даного договору є конфіденційними відомостями, і
жодна із сторін зобов'язується не розголошувати умови даного договору будь-яким третім
особам.
8.4. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання
взятих на себе зобов`язань, а в частині розрахунку – до моменту повного розрахунку між
Сторонами.
8.5. Моментом укладення цього договору, є момент укладення між Сторонами договору
приєднання до договору на надання послуг фізичного комфорту, шляхом проведення
Замовником оплати послуг, Виконавця. При цьому оплата в цілому або в частині послуг є
підтвердженням з боку Замовника, укладення договору приєднання до договору на
надання послуг з виготовлення кондитерських виробів, який розташовано на офіційний
сторінці закладу в мережі Інтернет https://zhl.com.ua/shop та прийняття Замовником всіх
істотних умов цього договору. Оплата грошових коштів є акцептом з боку Замовника щодо
прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати і є договором публічної
оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 и
гл.63 Цивільного кодексу України).

