ДОДАТОК №6
до Договору № ______
від «01» липеня 2015 р.
про надання послуг з охорони

ПРОТОКОЛ
УЗГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ
(ДОДАТКОВА УГОДА)
___________________________________________________________ кв.«__________», секція «__________», (далі –
Замовник), з однієї сторони, та Приватне Підприємство «МОРГАН СЕКЬЮРІТІ ГРУПП», (далі – Виконавець), є
платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Шахова Дмитра Юрійовича, який діє на
підставі Статуту та Ліцензії серія: АЕ №526712, склали цей протокол про нижченаведене:
1. Згідно умов договору, Сторонами досягнута згода щодо розміру вартості послуг з охорони за один календарний
місяць, та становить: 110 (сто десять) гривень 00 копійок разом з ПДВ., - вартість послуг
2. Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків між Замовником і Виконавцем.
3. Цей протокол є чинним з моменту його підписання Сторонами.
4. Цей протокол є невід’ємною частиною Договору та діє разом з Договором.
5. Цей протокол складено у двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, при чому
кожний з примірників має однакову юридичну силу.

ЗАМОВНИК:
______________ ______________

Від ВИКОНАВЦЯ:
Директор _________________ Д.Ю. Шахов
М.П.
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