
ДОГОВІР 

з надання послуг пов’язаних з програмним забезпеченням  
 

м. ___                "__" _________ 20__ року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», що надалі іменується 

"Виконавець", в особі директора __________________________, який діє на підставі Статуту, 

з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», що 

надалі іменується "Замовник", в особі директора ___________________, який діє на підставі 

Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – 

"Сторона") уклали цей договір (далі – Договір) про наступне: 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1. Під робочими днями слід розуміти дні тижня з понеділка по п’ятницю, за винятком 

вихідних і святкових днів, встановлених у відповідності до законодавства України. Якщо 

уповноважений орган (Кабінет Міністрів України) рекомендує перенести робочі дні, сторони 

повинні письмово погодити графік перенесення, у протилежному випадку робочі дні не будуть 

переноситись. 

1.2. Під робочим часом слід розуміти час із 9:00 до 18:00 у робочі дні (далі – Робочий час). 

1.3. Надання послуг з супроводження програмного забезпечення здійснюється відповідно 

Календарного плану, згідно з формою, поданою в Додатку № 1 до Договору. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати 

Замовнику послуги пов’язані з програмним забезпеченням (супроводження програмного 

забезпечення, а Замовник – прийняти і оплатити надані Виконавцем Послуги. 

2.2. Обсяги Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків або 

у зв’язку з істотною зміною обставин.  

 

3. ГАРАНТІЯ ТА ЯКІСТЬ 

3.1. Виконавець надає послуги з супроводження програмного забезпечення на весь час надання 

Послуг за цим Договором, який підлягає обчисленню з дати підписання Сторонами договору.  

3.2. Супроводження програмного забезпечення включає в себе роботи, що відповідають за 

своїми технічними характеристикам Стандартам та Технічним вимогам Замовника, які 

встановлені чинними державними стандартами України. Програмне забезпечення, що 

використовується при виконанні послуг,  повинно мати сертифікат відповідності, інструкції з 

використання. 

3.3. Супроводження програмного забезпечення не включає в себе виконання робіт, які 

відносяться до функціональних обов'язків персоналу Замовника. 

3.4. Виконавець гарантує повну відповідність наданих Послуг предмету Договору. 

 

4. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ. 

4.1. Сторони погодились, що вартість Послуг, що будуть надаватися Виконавцем Замовнику у 

відповідності до цього Договору (загальна ціна Договору), становить ___________ грн. 

(_______________________________________________________ гривень ___ коп.), без ПДВ. 

4.3. Вартість Послуг визначається Сторонами як договірна. 

4.4. Суми, зафіксовані Сторонами в Акті передачі-приймання наданих послуг, є договірними і 

не підлягають зміні в односторонньому порядку. 

4.5. Замовник своєчасно оплачує прийняті Послуги у Виконавця в розмірі та в терміни, 

передбачені цим Договором. 

4.6. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, або виходячи з 

фактичної трудомісткості Послуг. 

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 



5.1. Факт надання Послуг фіксується шляхом підписання Сторонами Акту передачі-

приймання наданих послуг, додаток № 2 до договору (зразок Акту передачі-приймання 

наданих послуг).  

5.2. Виконавець надає Замовнику два екземпляри підписаного та скріпленого печаткою зі своєї 

сторони Акт передачі-приймання наданих послуг, щоквартально за 10 робочих днів до кінця 

кварталу. 

5.3. Оплата наданих Послуг здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дня 

підписання обома Сторонами Акту передачі-приймання наданих послуг.  

5.4. Розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником шляхом безготівкового 

перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця на підставі. Акту передачі-

приймання наданих послуг. У платіжних дорученнях обов’язково зазначається номер та дата 

Договору. 

5.5. У випадку ненадання Виконавцем Акту передачі-приймання наданих послуг у строки, 

передбачені цим Договором.  

+Замовник не несе відповідальності за прострочення по оплаті вартості Послуг відповідно на 

кількість днів, прострочених Виконавцем по наданню Акту передачі-приймання наданих 

послуг за цим Договором.  

5.6. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України – гривні. 

 

6.  ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 

6.1. Строк надання послуг: до ____ грудня 20__ року. 

 


