Ниет білдіру туралы хаттама
201_ жылғы 15 наурыз
Алматы қаласы
«_____________________»
кәсіпорныЖарғынегізіндеәрекетжасайтындиректор
__________________арқылыбір тараптан, және «_____________________» зауыты
Жарғынегізіндеәрекетжасайтындиректор
__________________арқылыекінші
тараптан,201_ жылғы 15наурыздаөткізілгенекіжақтыкеліссөзнегізіндеНиет білдіру туралы
осы хаттамаға қол қойды және ол мынаны білдіреді:
1. Тараптар олардың өндірістік және қаржы әлеуеті түрлі коммерциялық және
қаржылық-өндірістік бағдарламалар мен жобаларды әзірлеу мен ендіру саласында ұзақ
мерзімді және өзара тиімді ынтымақтыстық құруға негіз жасайтынын мойындайды.
2. Тараптар ынтымақтастықтың бірінші кезеңінде мына жобаларды
__________________________________ іске асыру бойынша бірлескен ғылыми-өндірістік
және коммерциялық қызметті жүзеге асыруды жоспарлап отыр.
3. Жоғарыда аталған жобаларды іске асыру мүмкіндігі туралы қорытынды шешім
қабылдау үшін тараптардың уәкілетті өкілдері бірлескен кеңестер өткізеді және 201_
жылғы __ _________нан кешіктірмей кездеседі.
4. Ынтымақтастық бағдарламасының жобасын және орындалатын жұмыстар
кезеңдерін, сондай-ақ қажетті келісімдер мен шарттар жобаларын жасау Кәсіпорынға
тапсырылады.
5. Кәсіпорын бағдарламаның жобасын, сондай-ақ қажетті келісімдер мен шарттар
жобаларын Зауыттың қарауына талқылау үшін 201_ жылғы __ _________нан кешіктірмей
ұсынады.
6. Тараптар жүргізген келіссөздер, кеңестер мен хат алмасулардың нәтижесінде
қол жеткізілген келісімдер алдын ала жасалған болып табылады және қажетті келісімдер
мен шарттарға қол қойылғанға дейін осы Хаттамаға қатысушыларға қандай да бір заңды
құқықтар мен міндеттерді жүктемейді.
Осы Хаттамаға қол қойғандар:
Кәсіпорын өкілі
__________________

Зауыт өкілі
__________________

Протокол о намерениях
"__"__________201_года
г.__________
Предприятие
«_______________________»
в
лице
директора
_____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Завод
«_______________________» в лице директора ______________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, на основе двусторонних
переговоров, проведенных "__"__________ 201_ года, подписали настоящий Протокол о
намерениях и указывают следующее:
1. Стороны признают, что их производственный и финансовый потенциал дает им
основание установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в области
разработки и внедрения различных коммерческих и финансово-производственных
программ и проектов.
2. Стороны планируют осуществить на первом этапе сотрудничества совместную
научно-производственную и коммерческую деятельность по реализации следующих
проектов: __________________________________.
3. Для принятия окончательного решения о возможности реализации
вышеназванных проектов уполномоченные представители сторон проводят совместные
консультации и встречаются не позднее "__"__________ 201_ года.
4. Проект программы сотрудничества и этапов выполняемых работ, а также
проекты необходимых соглашений и договоров поручается составить Предприятию.
5. Проект программы, а также проекты необходимых соглашений и договоров
Предприятие представляет на рассмотрение Завода для обсуждения не позднее "__"
_________ 201_ года.
6. Соглашения, достигнутые в результате переговоров сторон, консультаций и
переписки, являются предварительными и до момента подписания необходимых
соглашений и договоров не налагают на участников настоящего Протокола каких-либо
юридических прав и обязанностей.
Настоящий Протокол подписали:
Представитель Предприятия
__________________
__________________

Представитель Завода

