Қосымша білім беру қызметін көрсету
ШАРТЫ № ______

ДОГОВОР № ______
на оказание дополнительных образовательных услуг

Өскемен қаласы
201___ ж. «____»____________

г. Усть-Каменогорск
«____» ____________ 201___ г.

«______________» ұйымның атауы, кәсіпорын
Жарғысы негізінде әрекет етуші басшы (аты-жөні)
тұлғасында, мұнан былай "Тапсырыс беруші" деп
аталып, бір тараптан, және «Д. Серікбаев атындағы
Шығыс
Қазақстан
мемлекеттік
техникалық
университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық
мемлекеттік
кәсіпорыны,
университет Жарғысы негізінде әрекет етуші ректор
Ж.Қ. Шаймарданов тұлғасында, мұнан былай
"Орындаушы" деп аталып, екінші тараптан, бірігіп
"Тараптар" деп аталып, төмендегі жәйттар жөніндегі
осы шартты жасасты:

Название
организации
«__________»
в
лице
руководителя (ФИО)., действующего на основании
Устава
предприятия,
с
одной
стороны,
и
Республиканское государственное предприятие
на
праве
хозяйственного
ведения
«ВосточноКазахстанский
государственный
технический
университет им. Д. Серикбаева» Министерства
образования и науки Республики Казахстан в лице
ректора Шаймарданова Ж.К,, действующего на
основании
Устава
университета,
именуемое
в
дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе
именуемые "стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Шарттың мәні
1.1. Орындаушы Тапсырыс берушіге «Бағдарламаның
атауы»
бағдарламасы бойынша мамандардың
біліктілігін
жетілдіру
қызметін
көрсетеді,
ал
Тапсырыс беруші өз жұмыскерлерін оқуға жібереді
және Орындаушының көрсеткен қызметіне ақы
төлейді.
1.2. Оқу 201___ жылғы _________ бастап _______
аралығында өтеді.
1.3. Оқу курстарын өткізу орны:
Өскемен қаласы, Протозанов көшесі, 69, офис 407,
Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ.
1.4. Білім алушылар саны: _______ адам.
1.5. Оқу құны (ҚҚС есепке алынбай) бір маман үшін
__________ (сөзбен жазу) теңгені құрайды.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает услуги по повышению
квалификации специалистов Заказчика по программе
«название программы», а Заказчик направляет на
обучение своих работников и оплачивает услуги
Исполнителя.
1.2. Обучение проводится с _______ по _____ 201__года.
1.3. Место проведения курсов обучения:
г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 69, офис 407,
ВКГТУ им.Д.Серикбаева.
1.4. Количество обучающихся: _________
1.5.
Стоимость
обучения
составляет ________
(прописью) тенге (без НДС) за одного специалиста.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
2.1. Орындаушы міндеттенеді:
2.1.1
Тапсырыс беруші жіберген басшылар
мен қызметкерлерді «_______________» бағдарламасы
бойынша
қайта
дайындау
курстарының
тыңдаушылары қатарына оқуға қабылдауға;
2.1.2 Тыңдаушылардың оқуын Тапсырыс
берушімен алдын ала келісіліп, бекітілген оқу
жоспары мен бағдарламаларына сәйкес өткізуге;
2.1.3
Тиісті білім, білгірлік пен дағдыларды
меңгеру үшін тыңдаушылар жағдайын қамтамасыз
етуге:
университеттің
кітапханалық
қорын,
компьютерлік сыныптарды пайдалану;
2.1.4 Осы шарт бойынша оқитын Тапсырыс
беруші мамандарының (тыңдаушыларының) сабаққа
келуін есепке алуға;
2.1.5 Курстар аяқталған соң тыңдаушыларға
белгіленген үлгідегі сертификат немесе куәлік беруге;
2.1.6 Орындалған жұмыс актісін және шотфактураны ұсынуға.
2.2. Тапсырыс беруші міндеттенеді:
2.2.1 Осы шарттың 1.4 тармағына сәйкес
мамандарды (тыңдаушыларды) тізімге орай оқуға
жіберуге (1-Қосымша);
2.2.2 Оқу ақысының есебін айыру негізінде,
Орындаушының
мамандарды
(тыңдаушыларды)
оқытумен байланысты барлық шығындарын төлеуге.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1 Зачислить в число слушателей
по
переподготовки
курсов
по
программе
«_______________»
направленных
Заказчиком
руководителей и сотрудников.
2.1.2 Проводить
обучение
слушателей
в
соответствии с требованиями утвержденного учебного
плана и программ, предварительно согласованных с
Заказчиком.
2.1.3 Обеспечить слушателям условия для
приобретения соответствующих знаний, умений и
навыков:
пользование
библиотечным
фондом
университета, компьютерными классами.
2.1.4 Вести учет посещаемости специалистов
(слушателей) Заказчика, обучаемых по настоящему
договору.
2.1.5 Выдать по окончанию курсов слушателям
сертификат или удостоверение установленного образца.
2.1.6 Предоставить акт выполненных работ и
счет-фактуру.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1 Направить на обучение специалистов
(слушателей) согласно списку в соответствии с п.1.4.
настоящего договора (Приложение 1);
2.2.2 Оплатить Исполнителю все расходы,
связанные с обучением специалистов (слушателей) на
основании расчѐтов за обучение.

3. Есеп айырысу тәртібі
3.1. Тапсырыс беруші сабақтардың басталуына дейін 5
күн бұрын маманды қайта дайындауға жұмсалған
шығынды толық өтеу есебінен _________ (сомасын
сөзбен жазу) теңге сомасын (ҚҚС есепке алынбай)
университеттің есеп шотына аударады.
4. Шарттың әрекет ету мерзімі
4.1. Осы шарт 2 данада қазақ (мемлекеттік) және орыс
тілдерінде құрылды, әрбір Тарап үшін бір данадан. Екі
дананың
да
бірдей
заңды
күші
бар.
4.2. Осы шарт Тараптар оған қол қойған сәттен бастап
өз күшіне енеді және 201___ ж. 31 желтоқсанға дейін
әрекет етеді.
5. Тараптардың жауапкершілігі
5.1. Тараптар осы шарт бойынша өз міндеттемелерін
орындамаған немесе дұрыс орындамаған жағдайда,
олар ҚР заңдарының нормаларына сәйкес жауап
береді.
5.2.
Біліктілікті
жетілдіру
(қайта
дайындау)
курстарының жұмысы басталғанға дейін оқу ақысы
төленбеген кезде, Орындаушы Тапсырыс берушінің
жіберген тыңдаушыларын сабақтарға кіргізбеуге
құқылы.
5.3. Курстарға қабылданып қойған тыңдаушылар
оқудан шығарылған жағдайда, Орындаушы ақшалай
қаражатты қайтармайды.

3. Порядок расчетов
3.1. Заказчик перечисляет за 5 дней до начала занятий в
счет полного возмещения затрат на переподготовку
специалиста на расчетный счет университета сумму:
__________ (сумма прописью) тенге (без НДС).
4. Сроки действия договора
4.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на
государственном и русском языках, по одному
экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра
имеют
одинаковую
юридическую
силу.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента
подписания его сторонами и действует по 31 декабря
201_____ г.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, в соответствии с
нормами законодательства РК.
5.2. При отсутствии оплаты за обучение до начала
работы
курсов
повышения
квалификации
(переподготовки) Исполнитель вправе не допускать
направленных Заказчиком слушателей к занятиям.
5.3. В случае отчисления уже зачисленных на курсы
слушателей денежные средства Исполнителем не
возвращается.

6. Дауларды шешу тәртібі
6.1. Осы шартты орындау кезінде пайда болған дау
мен келіспеушілік Тараптар арасында мүмкіндігінше
келіссөз жүргізу арқылы шешіледі.
6.2. Тараптар осы шарттан шыққан дау мен
келіспеушілікті – келіссөз жүргізу арқылы, ал
келісімге
келмеген жағдайда, ҚР-ның сотына
шағымдану арқылы шешуге міндеттенеді.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть
при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между
сторонами.
6.2. Стороны обязуются решать споры и разногласия,
вытекающие
из
настоящего
договора,
путем
переговоров, а в случае не достижения согласия - путем
обращения в суд РК.

7. Форс-мажор
7.1. Егер шарт бойынша өз міндеттерін орындамаған
немесе дұрыс орындамаған Тарап, дүлей күштің
(форс-мажор), яғни нақты уақыт аралығындағы нақты
жағдай кезінде төтенше және шарасыз жағдайдың
болуы салдарынан міндеттемелерді дұрыс орындау
мүмкін
емес
болғанын
дәлелдемесе,
ол
жауапкершілікке тартылады. Осы шарттың Тараптары
еңсерілмейтін күш жағдайына мыналарды жатқызады:
дүлей күш сипатындағы құбылыстар (жер сілкінісі, су
тасқыны, найзағай соққысы, сел, көшкін, цунами және
т.с.с.); шарт міндеттемелері орындалатын жерде
адамның
қалыпты
тіршілік
ету
әрекетін
болдырмайтын температура, жел күші және жауыншашын деңгейі; өкімет және басқару органдарына
салынған мораторий; заңмен белгіленген тәртіпте
ұйымдастырылған
ереуілдер,
және
де
шарт
Тараптарының міндеттемелерді дұрыс орындауы үшін
еңсерілмейтін күш деп нақтыланған басқа жағдайлар.
7.2. Форс-мажор жағдайының ықпалына түскен Тарап,
мұндай жағдай болған күннен бастап 5 күнтізбе
күнінен кешіктірмей, тиісті растау құжаттарын
ұсынып, екінші Тарапты бұл жөнінде хабардар етуге
міндетті. Форс-мажор жағдайының болуы туралы
хабар бермеу немесе уақытылы хабар бермеу, шарт
бойынша өз міндеттерін орындау мүмкіндігі болмаған
кезде, осындай жағдайдың болуына сүйену құқығын
бермейді.

7. Форс-мажор
7.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим
образом исполнившая свои обязательства по договору
при выполнении его условий, несет ответственность,
если не докажет, что надлежащее исполнение
обязательств
оказалось
невозможным
вследствие
непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств при конкретных
условиях
конкретного
периода
времени.
К
обстоятельствам
непреодолимой
силы
стороны
настоящего договора отнесли такие: явления стихийного
характера (землетрясение, наводнение, удар молнии,
сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и
уровень осадков в месте исполнения обязательств по
договору, исключающих для человека нормальную
жизнедеятельность; мораторий органов власти и
управления;
забастовки,
организованные
в
установленном
законом
порядке,
и
другие
обстоятельства, которые могут быть определены
сторонами договора как непреодолимая сила для
надлежащего исполнения обязательств.
7.2.Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных
обстоятельств, обязана уведомить об этом другую
сторону не позднее 5-ти календарных дней со дня
наступления таких обстоятельств с предоставлением
соответствующих подтверждающих документов. Не
уведомление или несвоевременное уведомление о
наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает

7.3. Форс-мажор жағдайының болуына сүйену
құқығынан айырылған Тарап әрекеттегі заңдарға
сәйкес жауап береді.
8. Өзге талаптар
8.1.
Тапсырыс
берушінің
осы
шартпен
қарастырылмаған қандай да бір қосымша жұмыстарды
(қызметтерді)
қажетсінуі
жағдайында,
бұларды
орындау үшін қажетті талаптар қосымша келісім
бойынша ресімделеді.
8.2. Егер осы шарт бойынша жасалған барлық
өзгертулер, қосымшалар жазбаша түрде орындалып,
Тараптармен келісілген болса, онда олар шынайы
болып есептеледі.
9. Тараптардың заңды мекенжайы және
банк деректемелері:
Тапсырыс беруші:

права ссылаться на наступление таких обстоятельств
при невозможности выполнить свои обязательства по
договору.
7.3.Сторона, лишенная права ссылаться на наступление
форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
8. Прочие условия
8.1. В случае возникновения необходимости у Заказчика
в каких-либо дополнительных работах (услугах), не
предусмотренных настоящим договором, необходимые
условия их выполнения оформляются дополнительным
соглашением.
8.2. Все изменения, дополнения по настоящему
договору действительны, если они совершены в
письменном виде и согласованы сторонами.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты
Заказчик:

____________________________ ( ұйымның атауы)

____________________________(название организации)

Қазақстан Республикасы,
______________________________________________
___________________________ (толық мекенжайы)
тел. _________________________________
СТН _________________________________
БСН _________________________________
Код ОКПО ___________________________
ОКЭД _______________________________
ЖСК ________________________________
БСК ________________________________
_______________________________(банктің атауы)
Кбе ________________________________

Республика Казахстан,
________________________________________________
___________________________________(полный адрес)
тел. __________________________________
РНН _________________________________
БИН _________________________________
Код ОКПО ___________________________
ОКЭД _______________________________
ИИК ________________________________
БИК ________________________________
_________________________________(название банка)
Кбе ________________________________

Басшы

Руководитель

__________________________ (аты-жөні)

______________________ (ФИО)

Қол қою күні ___________________

Дата подписания ____________________

«Орындаушы»:
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігі «Д. Серікбаев атындағы Шығыс
Қазақстан
мемлекеттік
техникалық
университеті» ШЖҚ РМК
070010, Өскемен қ., Серікбаев көшесі, 19
Тел.: 8 (7232) 24 89 59
«СБЕРБАНК» АҚ ЕБ Өскемен қ. филиалы
БСК SABRKZKA
БСН 010440002379,
СТН 181800000624, коді (КБе) 16
ЖСК KZ70914102203KZ000DL
ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік
Сериясы 18001 № 0023007, 01.10.2012 ж.
Жоғары тұрған ұйым: Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрлігі

«Исполнитель»:
РГП
на
ПХВ
«Восточно-Казахстанский
государственный технический университет
им. Д.Серикбаева» Министерства образования и
науки Республики Казахстан
070010, г. Усть-Каменогорск, Серикбаева, 19
Тел: 8 (7232) 24 89 59
ДБ АО «СБЕРБАНК» филиал в г.Усть-Каменогорск
БИК SABRKZKA
БИН 010440002379,
РНН 181800000624, код (КБе) 16
ИИК KZ70914102203KZ000DL
Свидетельство о постановке на регистрационный учет
по НДС
Серия 18001 № 0023007 от 01.10.2012г.
Вышестоящая организация: Министерство образования
и науки Республики Казахстан

Ректор

Ректор

___________________ Ж.Қ. Шаймарданов

____________________ Ж.К. Шаймарданов

201___ ж. ______________

_______________201____ г.

Приложение№ 1
к договору______________
Список слушателей
№
1
2
3
…

ФИО

Должность

