Д О Г О В і Р № 4631

м. Херсон
        «_______» ___________  2019 р

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   далі за текстом – «Замовник», в особі міського голови Миколаєнка Володимира Васильовича, що діє на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні закупівлі» з однієї сторони, і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРКОМ», включено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за № 386 від 28.09.2006 р., в особі директора Бюргера Анатолія Григоровича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом надалі – «Сторони»,  за рішенням тендерного комітету від ________.2019р. № ____, уклали цей договір про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання здійснювати наступні Послуги: ДК 021:2015    72410000-7  Послуги провайдерів (послуги по забезпеченню та підтримці офіційного сайту) Херсонської міської ради у мережі Інтернет:
- технічна підтримка Веб-сайту  www.city.kherson.ua,
- забезпечити цілодобову роботу сервера, на якому  розміщений веб-сайт Замовника.
- забезпечення постійного HTTP доступу до інформації Замовника,
- надання Замовнику необхідного дискового простору на сервері Виконавця,
- надання Замовнику доступу до серверів баз даних в межах виділеного дискового простору для     виконання робіт зв’занних з информаційной підтримкой сайта,
- забезпечити зміну базових елементів дизайну та постіних розділів сайту,
- на замову Виконавеця здійснювати перевірку сайту на безпечність використання,
- вжити основні засоби безпеки сайта www.city.kherson.ua.
ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ 
Вартість Договору  становить   4860,00   (чотири тисячі вісімсот шістдесят) грн 00 коп.  (Додаток 1, що є невід’ємною частиною цього Договору).
Місце надання послуг: м. Херсон, проспект Ушакова, 37.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ПЛАТеЖІВ
Оплата Послуг здіснюється Замовником щомісяца по факту надання послуг згідно рахунку та акту надання послуг.
Датою виписки першого рахунку на сплату Послуг є дата підписання обома Сторонами акта надання послуг.
Всі платежі за цим Договором здійснюються шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця на підставі рахунків та актів. 
На виставленні рахунки Виконавець додатково нараховує податок на додану вартість в розмірі, установленому законодавством України.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1.  Виконавець не несе відповідальності: 
-	за справність обладнання, що належить Замовнику і використовується ним, якщо інше не обумовлено додатково 
-	за технічний стан мережі, до якої під’єднаний Замовник;
4.2. Замовник несе відповідальність: 
-	за недотримання строків і порядку оплати Послуг.
4.3 Виконавець не використовує, не перевіряє та не контролює інформацію, яку Замовник розміщує в Інтернеті. Таким чином,  Замовник самостійно відповідає по всім можливим позовам, пред'явленим Замовнику або Виконавцю причиною виникнення яких є інформація, опублікована Замовником. 
4.4.	За невиконання Послуг в строки, передбачені цим Договором, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості послуг (етапів), з яких допущено прострочення, за кожний день прострочення, але не більше 1 000 грн.
4.5.	Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь якого із своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (стихійного лиха, військових дій, інших обставин, які знаходяться поза контролем сторін), що виникли після укладення Договору. При цьому строк виконання зобов'язань, зазначених у Договорі, змінюється відповідно до часу дії таких обставин та їх наслідків. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків через форс-мажорні обставини, повинна негайно в письмовій формі сповістити іншу сторону про виникнення чи припинення дії цих обставин. Свідоцтво компетентного органу (або суду) є достатнім доказом визнання зазначених обставин форс-мажорними.
	Виконавець зобов’язаний завчасно ( за 5 робочих днів) попереджати Замовника про будь-які зміни та роботи, що пов’язані зі зміною умов чи припиненням надання Послуг. 
	Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли унаслідок несанкціонованого доступу третіх осіб до інформації розміщеної Замовником на сервері Виконавця. 

ПРАВА ТА обов'язки сторін
Замовник має право:
	 Одержувати від Виконавця інформацію і консультації, необхідні для користування  Послугами.

5.2   Замовник зобов'язаний:
5.3   Виконувати вказівки фахівців Виконавця по користуванню Послугами і мережею Інтернет.
5.4  Замовник зобов'язаний самостійно надати Виконавцю свою актуальну контактну інформацію і повідомляти Виконавця про зміни у ній та контролювати термін хостингу свого веб-ресурсу.
5.5. Замовник зобов'язаний прийняти Послуги Виконавця і своєчасно їх оплачувати. Дотримуватись законодавства України і норм міжнародного права, що стосуються інформації, її передачі і захисту, неприпустимості використання Послуг для розповсюдження забороненої інформації.
5.6. Виконавець має право: 
5.6.1. Припинити чи призупинити надання Послуг, цілком чи частково, у наступних випадках: 
-	у випадку недотримання Замовником вказівок фахівців Виконавця;
-	у випадку несвоєчасної оплати Послуг Замовником;
-	у випадку закінчення терміну надання Послуг Замовнику;
	 Виконавець зобов'язаний: 

-Інформувати Замовника про зміну вартості Послуг, згідно Прейскуранта Виконавця не менш, ніж за 10 календарних днів до дати настання таких змін..

6. Застереження про конфіденційність.
6.1.  Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов'язання Сторін Договору.
ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
Дострокове розірвання Договору можливо в наступних випадках:
	у випадку порушення будь-якою зі Сторін умов даного Договору;
за згодою Сторін;
за рішенням суду.
	Дострокове розірвання Договору, крім умов п.8.3.3, можливо не раніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати відправлення повідомлення про таке розірвання іншій Стороні.
У випадку настання подій за п.5.9., Виконавець направляє Замовнику повідомлення про розірвання даного Договору, а Договір вважається розірваним з дати наступної за датою отримання такого повідомлення Замовником. Якщо повідомлення Виконавцем не відправлено і відповідно не отримано Замовником, Договір розірваним не вважається.
Даний Договір набирає чинності з дня підписання та діє до «31» грудня 2019р., а в частині фінансових зобов’язань  до повного їх виконання. Відповідно до ч.3 ст.631 Цивільного Кодексу України умови даного Договору застосовуються до відносин між Сторонами, які  виникли до його укладання, а саме  з 01.01.2019р.

Особливі умови
8.1.  Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин форс-мажору, що виникли після укладання цього Договору, та які Сторони не могли передбачати.
8.2  Під обставинами форс-мажору розуміються обставини нездоланної сили такі, як стихійні природні нещастя, 
пожежі, катастрофи, аварії і будь-які інші обставини, що безпосередньо перешкоджають однієї зі Сторін виконати свої зобов'язання або приводять до псування (утрати) майна, безпосередньо зв'язаного з виконанням зобов'язань за цим Договором.
8.3.  Сторона, яка опинилась в умовах форс-мажору зобов'язана негайно, не пізніше 3-х (трьох) календарних днів з моменту виникнення обставин форс-мажору, сповістити про це іншій Стороні рекомендованим листом. У випадку порушення умов дійсного пункту, інша Сторона має право не визнавати наявність обставин форс-мажору.
8.4.  За вимогою Сторони, Сторона, що знаходиться в умовах форс-мажору, повинна представити відповідний висновок Торгово-Промислової Палати України.
9.      ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1.   До цього договору додаються: протокол погодження вартості послуг (Додаток 1).
9.2. Всі додатки, доповнення, додаткові умови, поправки до даного Договору, підписані повноважними представниками обох сторін є його невід’ємною частиною
9.3 Виконавець має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.
9.4 Замовник не  є платником ПДВ.
10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ 

ЗАМОВНИК

ÒÎÂ "ÓÊÐÊÎÌ"
Þðèäè÷íà/ôàêòè÷íà àäðåñà: 73000, ì.Õåðñîí, ïðî¿çä Â³éñüêîâèé 6
ð/ð 26001000008086
Ô³ë³ÿ ÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ», Õåðñîí
ÌÔÎ 322313
ÊÎÄ ÅÄÐÏÎÓ 24122771 
²ÏÍ 241227721034
¹ ñâ³ä. 30579111
Òåë. (0552) 42 00 69
ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÊÎÌ²ÒÅÒ ÕÅÐÑÎÍÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
73000, ì. Õåðñîí, ïðîñïåêò Óøàêîâà, 37

ð/ð 35413032040513
ÃÓÄÊÑÓ ó ì.Õåðñîí³ Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³
ÌÔÎ 852010
Êîä ªÄÐÏÎÓ  04059958





ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÊÎÌ²ÒÅÒ ÕÅÐÑÎÍÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ íå  º ïëàòíèêîì ÏÄÂ.
 
Äèðåêòîð ____________  Áþðãåð À.Ã.
Ì³ñüêèé ãîëîâà _____________  Â.Â.Ìèêîëàºíêî  


ДОДАТОК №1
ДО ДОГОВОРУ № 4631 
від «______» ________________2019 р.
Протокол погодження вартості послуг

№
Найменування Послуг
Вартість, гривень
Примітка
1.1.
Послуги по забезпеченню та підтримці офіційного сайту Херсонської Міської Ради(щомісячно )

Щомісяця
Разом без ПДВ:
337,50

ПДВ:
67,50

Разом з ПДВ:
405,00


ВИКОНАВЕЦЬ 

ЗАМОВНИК

ÒÎÂ "ÓÊÐÊÎÌ"
Þðèäè÷íà/ôàêòè÷íà àäðåñà: 73000, ì.Õåðñîí, ïðî¿çä Â³éñüêîâèé 6
ð/ð 26001000008086
Ô³ë³ÿ ÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ», Õåðñîí
ÌÔÎ 322313
ÊÎÄ ÅÄÐÏÎÓ 24122771 
²ÏÍ 241227721034
¹ ñâ³ä. 30579111
Òåë. (0552) 42 00 69
ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÊÎÌ²ÒÅÒ ÕÅÐÑÎÍÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
73000, ì. Õåðñîí, ïðîñïåêò Óøàêîâà, 37

ð/ð 35413032040513
ÃÓÄÊÑÓ ó ì.Õåðñîí³ Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³
ÌÔÎ 852010
Êîä ªÄÐÏÎÓ  04059958





ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÊÎÌ²ÒÅÒ ÕÅÐÑÎÍÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ íå  º ïëàòíèêîì ÏÄÂ.
 
Äèðåêòîð ____________  Áþðãåð À.Ã.
Ì³ñüêèé ãîëîâà _____________  Â.Â.Ìèêîëàºíêî  


