Договір № _____
про надання послуг в сфері інформатизації
м. Київ

“ ___” ___________ 2018 р.

ФОП Крондо Д. А., що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та
фізичних осіб-підприємців, запис в Єдиному державному реєстрі № 2 067 000 0000 158305 від 28.04.2015р.
(надалі Виконавець), з одного боку, та
в особі
що
діє на підставі
(надалі Замовник), з іншого боку, разом та окремо надалі Сторони(а),
уклали договір (надалі Договір) про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги в сфері інформатизації, а Замовник зобов’язується
оплатити ці послуги:
1.1.1. Створення Веб-сайту Замовника на базі розробленого шаблону та запрограмувати типову
сторінку. Налаштування системи редагування веб-сайта(CMS), щоб зробити можливим
подальше заповнення та редагування сайту Замовника.
1.1.2. Виконувати роботи по створенню та редагуванню сторінок та розділів сайту.
1.1.3. Розміщення Веб-сайту Замовника в Інтернет на хостингу Виконавця для забезпечення
функціонування Веб сайту Замовника. Хостинг обмежується 1 Гб дискового простору,
включачи розмір баз данних сайта та 1000 файлів Замовника, не включаючи файли CMS.
1.1.4. Забезпечення працездатності Веб-сайту Замовника, а також забезпечення його доступності
для перегляду сайту кожним користувачем мережі Інтернет без обмежень;
1.1.5. Забезпечення можливості управління Веб-сайтом Замовника, за допомогою передачі йому
необхідної інформації для здійснення доступу до CMS системи веб-сайту створеного
Виконавцем;
1.1.6. Встановити на сторінках сайту код лічильника відвідувачів Google Analitycs. За запитом
Замовника, надіслати Замовнику параметри доступу до статистики.
1.1.7. Забезпечити безперебійну роботу Веб-сайту та електронної поштової скриньки Замовника
протягом усього терміну дії Договору, включаючи надання безкоштовного трафіку в обсязі 1
Гб, щомісяця.
1.1.8. Надати Замовнику необхідні консультації щодо користування послугами.
1.1.9. Зареєструвати доменне ім’я:

2. Термін виконання робіт
2.1. Виконавець зобов’язується надавати послуги щодо створення Веб-сайту в порядку поданому
нижче та з додержанням наступних термінів:
2.1.1. Програмування сайту відповідно до затвердженого Замовником шаблону сайту: ____ робочих
днів після внесення передплати, обговорення побажань Замовника та отримання від
Замовника вихідних графічних матеріалів (якщо ті мають бути використані в дизайні).
2.1.2. Доопрацювання шаблону відповідно до побажань замовника: ___ робочих днів, після
обговорення зауважень Замовника. Зауваження повинні бути оформлені у письмовому
вігляді, та надіслані Виконавцю електронною поштою або факсом на протязі 10 робочих днів
з момента завершення п. 2.1.1, в супротивному випадку Виконавець вважає що Замовник

Замовник:__________________

Виконавець:

_______________________

згоден з тим що роботи по створенню сайта завершено, та може виставити рахунок на
сплату послуг Виконавця.
2.1.3. Наповнення сайту інформаційними матеріалам: _____ робочих днів за кожні 40 (сорок)
інформаційних об’єктів, після надання Замовником відповідних інформаційних матеріалів.
Інформаційні матеріали повинні бути уформлені у відповідному вигляді.
2.2. Замовник засвідчує своє розуміння того, що на загальний термін виконання робіт за цим
договором впливає кількість етапів доопрацювання дизайну, а також оперативність надання
відгуків та додаткової інформації/матеріалів. Виконавець включає в вартість розробки Веб-сайту
Замовника 1 етап допрацювання дизайну відповідно до надісланих Замовником зауважень.
2.3. Виконавець несе відповідальність за додержання строків виконання послуг. При збільшенні
термінів надання послуг вказаних в п.2., за кожен день затримки, Замовник може нараховувати
Виконавцю пеню в розмірі 1% від вартості послуг, яка вказана у п.3.1.
2.4. Межа відповідальності Виконавця за даним договором, включаючи розмір штрафних санкцій
(пені, неустойок) та/або відшкодування збитків, за будь-яким позовом або претензій щодо
договора або його виконання, обмежується 30% сумарної вартості Послуг наданих за цим
договором.
3. Вартість послуг та порядок розрахунків
3.1. Загальна вартість послуг за п.1.1.1; п.1.1.4.; п.1.1.5.; п.1.1.6.; складає _______________ грн. Після
підписання договору Замовник сплачує передплату в розмірі _____________ грн., решту протягом 2
днів після отримання відповідних рахунків від Виконавця, якщо Замовник згоден з тим що роботи
по створенню сайта завершено.
3.2. Виконавець приступає до роботи безпосередньо після отримання передплати. Тому Сторони
домовились, що у випадку відмови Замовника від отримання послуг за цим договором, рішення
щодо повернення передплати приймає Виконавець. В залежності від об’єму та складності
виконаних та розпочатих робіт, Виконавець може повністю або частково відмовити у повернені
передплати.
3.3. Вартість послуг згідно пунктів: 1.1.3. та 1.1.7 складає _____ гривень на місяць і сплачується
шляхом передплати відповідно до рахунків надісланих Виконавцем. Рахунки надсилаються
Замовнику електронною поштою або факсом, за 10 (десять) днів до закінчення сплаченого
періоду, та підлягають сплаті протягом 3 (трьох) банківських днів. Виконавець включає вартість
першого року хостингу Веб-сайта Замовника в загальну вартість Веб-сайта п.3.1.
3.4. Вартість послуг згідно пунктів п.1.1.2; складає _____ гривень за об’єкт та сплачується відповідно
до рахунків надісланих Виконавцем. Об’єктом вважається: сторінка сайту, зображення, вкладений
файл, таблиця розміром до 80 комірок. Виконавець включає вартість наповнення 10 об'єктів
розміщених на 5 сторінках Веб-сайта Замовника в загальну вартість веб-сайта п.3.1.
3.5. Вартість послуги згідно пункту: 1.1.9 складає ____________________________ гривень на рік і
сплачується шляхом передплати відповідно до рахунків надісланих Виконавцем. Рахунки
надсилаються Замовнику електронною поштою або факсом, за 10 (десять) днів до закінчення
сплаченого періоду, та підлягають сплаті протягом 3 (трьох) банківських днів. Сумма може
змінюватися згідно тарифів реєстранта (ukraine.com.ua). Виконавець ____________________ вартість
першого року реєстрації Доменного імені Веб-сайта Замовника в загальну вартість Веб-сайта
п.3.1.
3.6. Виконавець реєструє доменне ім’я Замовника після отримання повної оплати за свої послуги або,
у випадку коли вартість доменного імені не входить у вартість Веб-сайта після отримання коштів
на його реєстрацію.

Замовник:__________________

Виконавець:

_______________________

3.7. Виконавець починає надавати усі додаткові послуги, не передбачені цим договором, після
отримання предоплати у вигяді 100% вартості полуг. Вартість послуг вказана на Веб-сайті
Виконавця, у випадку надання полуг не вказаних на Веб-сайті Виконавця, вартість полуг
розраховується індивідуально виходячи з необхідного часу на їх реалізацію.
3.8. Сторони домовились між собою вважати факт розміщення Веб-сайту Замовника в Інтернет
фактом передачі робіт за цим договором. Після розміщення в Інтернет Веб-сайту створеного за
цим договором, Замовник зобов’язується сплатити виконані Виконавцем послуги відповідно до
рахунків Виконавця у термін 10 днів. Якщо Замовник має зауваження щодо створеного Веб-сайту,
він має сповістити про такі свої зауваження Виконавця, але це не звільняє його від сплати
рахунків Виконавця. Виконавець зобов’язаний врахувати всі зауваження Замовника та виправити
наявні помилки або невідповідності. Якщо Замовник затримує сплату заборгованості,
Виконавець може відкласти будь-які роботи з сайтом Замовника або навіть призупинити роботу
Веб-сайту Замовника.
3.9.

4.

Замовник несе відповідальність за несвоєчасну сплату рахунків надісланих Виконавцем у строк,
який передбачений даним договором або додатковими угодами. За кожен день затримки оплати
рахунку,
Замовник
сплачує
пеню
в
розмірі
1%
від
суми
заборгованості.
Права та обов’язки сторін
4.1.

4.2.

Замовник зобов’язується зберігати в таємниці
технічну та будь-яку іншу інформацію, що
стосується послуг Виконавця.

4.3.

У випадку порушення Замовником правил або
етики
поведінки
в
мережі
Інтернет
(https://uk.wikipedia.org/wiki/Комп'ютерна_етик
а), Виконавець має право розірвати цей договір,
або призупинити надання Замовнику всіх чи
деяких послуг за цим договором. Виконавець
зобов’язаний проінформувати Замовника про
таке своє рішення протягом 7 (семи) днів з
моменту призупинення послуг (розірвання
договору).

4.4.

4.5.

4.6.

5.

Замовник зобов’язаний надати початкову
інформацію для розміщення її на Веб-сайті
Замовника.

Виконавець має право помістити інформацію
на всіх сторінках Веб сайту Замовника про те,
що даний сайт розроблено Виконавцем, у
вигляді текстового повідомлення, що містить
назву веб-сайта Виконавця і веб посилання на
сайт Виконавця.
Виконавець має право після завершення робіт
по розробці сайту Замовника розмістити Сайт в
своєму портфоліо , а також в процесі своєї
діяльності посилатися на даний ресурс, як
автор проекту.
Веб-сайт створений за цим договором
належить Замовнику. Замовник має право
використовувати Веб-сайт на власний розсуд,
незалежно від Виконавця та продовження дії
цього договору.

Відповідальність сторін
5.1.

6.

Виконавець не несе відповідальність за
інформацію розміщену на Веб-сайті Замовника,
а також за діяльність Замовника в мережі
Інтернет.

Замовник:__________________

7.

5.2.

Помилки, що виникли з вини Виконавця, мають
бути виправлені за його рахунок у найкоротший
термін.

5.3.

Виконавець відповідає за виконання робіт за
цим договором але не несе відповідальності за
будь-які можливі втрати Замовника, які тим чи
іншим способом можна пов’язати з цим
Договором. Моральна шкода, непрямі або
прямі збитки, втрачена вигода - відшкодуванню
не підлягають.

Порядок вирішення конфліктних ситуаций
6.1.

Усі конфлікти, що виникають з цієї оферти або
які пов'язані із нею, вирішуються у досудовому
порядку шляхом переговорів між Сторонами.

6.2.

Якщо відповідний конфлікт Сторін неможливо
вирішити шляхом переговорів, він вирішується
в судовому порядку за встановленою
підвідомчістю та підсудністю такого спору
відповідно до чинного цивільно-процесуального
та
(або)
господарсько-процесуального
законодавства України.

6.3.

Всі
конфліктні
питання
розглядаються
Виконавцем при наявності письмового заяви не
пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту
виникнення конфліктної ситуації.

Внесення змін та термін дії договору
7.1.

Розірвання Договору на вимогу однієї зі Сторін
можливе за умов письмового повідомлення про
це іншої Сторони за 7 (сім) днів до моменту
розірвання. Розірвання договору не звільняє
Замовника від сплати вже наданих Виконавцем
послуг.

7.2.

Цей Договір набуває чинності з моменту його
підписання обома сторонами і діє протягом
року. В разі, якщо жодна зі сторін не висловила
бажання розірвати цей договір, дія договору
автоматично продовжується на наступний рік.

Виконавець:

_______________________

8.

Інші умови
8.1.

Цей Договір укладено в двох оригінальних
примірниках українською мовою по одному
примірнику на кожну із Сторін.

8.2.

У випадку, якщо з будь-яких причин будь-яке
положення цього договору стане недійсним,
недіючим, або таким, що немає законних
підстав, це не тягне за собою визнання
недійсності будь-якого або всіх інших положень
цього договору. У такому випадку Сторони

розпочнуть переговори для того, щоб замінити
таке положення таким чином, щоб у зміненому
вигляді воно ставало чинним та законним та у
максимально можливому обсязі відбивало
початкові наміри Сторін щодо суті відповідного
положення.

8.3. Замовник надає свою згоду на обробку і

зберігання
його
персональних
даних
Виконавцем, згідно Закону України «Про захист
персональних
даних

9. Юридичні адреси та реквізити сторін
ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:
ФОП Крондо Д.А.
р/р 26008053139595 в ПАТ КБ “ПриватБанк” у Києві,
МФО 321842, ЄДРПОУ 3306717713

Поштова адреса:

Поштова адреса: 02002, м. Київ,
вул. Євгена Сверстюка, 8, кв. 195
Загальна система оподаткування

М.П.
Підпис: ______________________

Замовник:__________________

М.П.
Підпис:

______________________

Виконавець:

_______________________

