
м. Кривий Ріг

ДОГОВІР № ! Ь
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

_ ] 9_  0 ' ^ _________ 2019 р

Виконавчий комітет Криворізької міської ради (надалі -  Замовник) в особі керуючої 
справами виконавчого комітету Криворізької міської ради Малої Тетяни Володимирівни, яка діє 
на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Положення про 
виконавчий комітет Криворізької міської ради, з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відпо
відальністю "НОВА-КОМ" (надалі -  Виконавець), в особі генерального директора Стороженко 
Лідії Миколаївни, яка діє на підставі Статуту підприємства з іншої сторони, (надалі разом імену
ються -  Сторони, а кожна окремо -  Сторона), керуючись Цивільним кодексом України та іншими 
нормативно-правовими актами України, уклали цей договір (надалі -  Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання надати послуги, 
пов'язані з програмним забезпеченням (72260000-5) (супровід, технічна підтримка Інтерактивної 
мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста).

1.2. Замовник приймає на себе зобов’язання оплатити Виконавцеві надані ним послуги, а 
також виконувати інші обов’язки, покладені на нього даним Договором.

1.3. Обсяги закупівлі послуг може бути зменшено залежно від реального фінансування 
видатків шляхом підписання додаткової угоди.

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам 
проведеної переговорної процедури закупівлі. Кількість послуг -  1 послуга.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Вартість послуг, які підлягають оплаті за даним Договором складає 20 934,00 грн. 
(двадцять тисяч дев'ятсот тридцять чотири гривні 00 коп.) з ПДВ. Калькуляція вартості послуг 
надається у Додатку № 1 до Договору.

3.2. За підсумками календарного місяця Виконавець надає Замовнику двосторонній акт 
здачі-прийняття наданих послуг у 2-х примірниках. Замовник, у разі згоди, у 20-ти денний термін 
погоджує і повертає Виконавцю один підписаний примірник акту здачі-прийняття наданих послуг.

3.3. У випадку не підписання Замовником у встановлений в пункті 3.2 Договору строк акту 
здачі-прийняття наданих послуг і не надання Виконавцю мотивованої відмови від прийняття 
послуг у письмовій формі, послуги вважаються прийнятими і повинні бути оплачені Замовником.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Оплата послуг Виконавця проводиться один раз на місяць згідно з пред'явленим 
Виконавцем рахунком.

4.2. Оплата послуг Виконавця за поточний календарний місяць здійснюється Замовником 
у наступному за ним календарному місяці (не пізніше 20 числа) на підставі пред'явленого рахунку 
на оплату, який надається Замовнику разом із актом здачі-прийняття наданих послуг. Оплата 
здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5. НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Строк надання послуг: з 01 січня 2019 до 31 грудня 2019 року.
5.2. Місце надання послуг: 50101, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 

пл. Молодіжна, 1.



6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ
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6.1 Виконавець зобов’язаний:
6.1.1. Відповідно до умов Договору надати послуги з супроводу, технічної підтримки 

Інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста (надалі — Електрон
на енциклопедія).

6.1.2. Здійснювати супровід, технічну підтримку Електронної енциклопедії згідно з 
переліком послуг, що викладений у Додатку № 2 до Договору.

6.1.3. Надавати послуги за даним Договором власними силами та технічними засобами.
6.1.4. Розглядати та опрацьовувати заявки, подані службами Замовника згідно з п. 6.3.2 

Договору, тільки в межах встановленої цим Договором вартості та переліку послуг, зазначеному в 
Додатку № 2 до Договору.

6.1.5. Надавати Замовнику за допомогою спеціальних форм, розміщених на сайті 
"Криворізький ресурсний цент" (надалі -  Сайт) у розділі "Центр звернень", висновки щодо 
можливості виконання завдань, наявності/відсутності інформації необхідної для їх реалізації 
тільки по заявках, які подані Замовником у відповідності до п. п. 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 Договору.

6.1.6. Виконувати тільки ті завдання Замовника, які подані в порядку, передбаченому 
п. 6.3.2 Договору та відповідають вимогам, встановленим п. п. 6.3.3, 6.3.4 Договору.

6.1.7. Якщо виконання доручень потребує уточнення або отримання додаткової інформації 
від Замовника, сповіщати про це Замовника для можливості надання або уточнення ним 
необхідної інформації.

6.1.8. Виконувати доручення Замовника, надані згідно з п. 6.3.2 Договору. Заявки, 
своєчасно подані Замовником згідно з п. 6.3.9 Договору щодо програмних помилок і недоліків у 
роботі програмного забезпечення Електронної енциклопедії виконуються першочергово протягом 
робочого дня з моменту виявлення помилок чи недоліків.

6.1.9. Надавати Замовнику доступ до результатів наданих за Договором послуг.
6.1.10. Забезпечити функціонування Електронної енциклопедії відповідно до її призначен

ня.
6.1.11. Забезпечити технічну працездатність Електронної енциклопедії, її безперебійну 

роботу та цілодобову доступність користувачам при будь-якому навантаженні.
6.1.12. Здійснювати контроль коректного відображення Електронної енциклопедії в будь- 

яких браузерах, здійснювати контроль працездатності усіх посилань, модулів та розділів 
Електронної енциклопедії.

6.1.13 Забезпечити захист інформаційних активів Електронної енциклопедії з використан
ням необхідних засобів, дій і процесів відповідно до вимог нормативних документів системи 
технічного захисту інформації в Україні.

6.1.14. Інформувати Замовника невідкладно за телефоном 74-13-35 про виявлені факти 
спроб таУабо несанкціонованого втручання третіх осіб в інформаційні ресурси Електронної 
енциклопедії, забезпечити блокування, локалізацію та збереження (фіксацію) ознак несанкціонова
них дій та передачу протягом однієї години на електронну адресу кгс@кг.§оу.иа даної інформації 
(за встановленим чинним законодавством зразком) Замовнику з метою подальшої можливості 
виявлення обставин/способів порушення та джерел загрози.

6.2. Виконавець має право:
6.2.1. Надавати Замовнику рекомендації щодо ефективності роботи Електронної енцикло

педії.
6.2.2. Інформувати Замовника про появу нових можливостей, сервісів у сфері надання 

аналогічних послуг.
6.2.3. Повідомити Замовника про неможливість надання послуг та призупинити надання 

окремих послуг до отримання від Замовника відповідних вказівок у разі непридатності чи не 
належної якості наданих Замовником фотографій, зображень, медіа-контенту, інформаційних або 
інших матеріалів, для розміщення в Електронної енциклопедії, а також інших не залежних від 
Виконавця обставин, які можуть вплинути на якість послуг, на функціонування Електронної 
енциклопедії чи неможливість надання послуг з інших причин.
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6.2.4. Повертати Замовнику на доопрацювання заявки, подані з порушенням вимог 

п. п. 6.3.3, 6.3.4 Договору.
6.2.5. Не виконувати обов'язки, передбачені підрозділом 6.1 цього Договору, якщо надання 

послуг, доручених Замовником, не передбачено цим Договором або виходить за межі встановленої 
цим Договором вартості та переліку послуг, встановленому в Додатку №2 до Договору.

6.2.6. Вважати виконаними заявки у разі відсутності повідомлення, отриманого від 
Замовника про підтвердження виконання згідно з п. 6.3.9 Договору.

6.2.7. Не розглядати доручення, які подані не у формі заявок на Сайті згідно з порядком, 
передбаченим п. п. 6.3.2, 6.3.8 Договору.

6.2.8. Вимагати від Замовника надання необхідної інформації, інформаційних матеріалів, 
які потрібні для виконання покладених на нього завдань за Договором.

6.3. Замовник зобов'язаний:
6.3.1. Прийняти за актом здачі-прийняття наданих послуг та оплатити надані Виконавцем 

послуги за Договором.
6.3.2. Надавати Виконавцю заявку на надання послуг за цим Договором виключно за 

допомогою спеціальних форм, розміщених на Сайті у розділі "Центр звернень".
6.3.3. Подавати заявки з завданнями тільки в межах встановленої цим Договором вартості 

та переліку послуг, зазначеному в Додатку №2 до Договору.
6.3.4. Заявка обов’язково повинна містити завдання, яке необхідно виконати згідно з 

переліком послуг, зазначеним у Додатку № 2 до Договору.
6.3.5. Розглядати висновки, надані Виконавцем згідно з п. 6.1.5 Договору, опрацьовувати 

питання щодо можливості виконання кожної поданої заявки та забезпечення інформацією, 
необхідною для їх реалізації.

6.3.6. Вносити відсутню інформацію, зазначену Виконавцем згідно з п. 6.1.7 Договору, яка 
необхідна для виконання поданих заявок.

6.3.7. Дотримуватися черговості виконання доручень, встановлену п. 6.1.8 Договору.
6.3.8. Здійснювати передачу Виконавцю даних згідно з п. 6.3.6 Договору, а також 

пропозицій по вдосконаленню Електронної енциклопедії, відповідно до порядку, встановленому в 
п. 6.3.2 Договору або іншим способом, обов’язково узгодженим з Виконавцем.

6.3.9. Здійснювати перевірку (тестування) виконаних завдань в 60-ти денний термін з дня 
отримання на Сайті відповідного повідомлення від Виконавця та у разі виявлення будь-яких 
помилок, недоліків, збоїв, неточностей або відсутності зауважень до виконаних завдань, 
сповіщати про це Виконавця у формі зворотної заявки на Сайті для забезпечення їх усунення.

6.3.10. Надавати на вимогу Виконавця матеріали та інформацію, медіа-контент тощо, що 
необхідні йому для надання послуг за цим Договором.

6.4. Замовник має право:
6.4.1. Перевіряти хід і якість послуг, що надаються Виконавцем відповідно до умов 

Договору.
6.4.2. Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов'язань за даним Догово

ром.
6.4.3. Надавати Виконавцю заявки щодо виконання окремих послуг за Договором, надання 

яких передбачено умовами Договору та Додатками до нього.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за Договором, 
несе відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України.

7.2. Виконавець не відповідає за достовірність, якість та зміст інформаційних матеріалів 
Замовника, розміщених в Енциклопедії.

7.3. Виконавець не відповідає за збитки, понесені третіми особами в результаті 
використання інформації Замовника, розміщеної в Електронної енциклопедії.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за труднощі, що виникають у Замовника у 
користуванні послугами Виконавця, що обумовлені низькою якістю ліній та каналів зв'язку, 
наданих Замовнику третіми особами, застосуванням неліцензійного програмного забезпечення



(включаючи прикладні програми, які не використовуються безпосередньо для роботи в мережі 
Інтернет).

7.5. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або прострочення надання послуг 
за цим Договором внаслідок невиконання або несвоєчасного виконання Замовником своїх 
зобов’язань за Договором.

7.6. Виконавець має право призупинити надання послуг за цим Договором у разі 
прострочення Замовником оплати послуг більше ніж на ЗО календарних днів до виконання 
зобов’язань з оплати наданих послуг, при цьому Виконавець звільняється від відповідальності за 
невиконання або несвоєчасне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, крім технічної 
підтримки Електронної енциклопедії.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за невиконання завдань, поданих Замовником з 
порушенням п. 6.3.3 Договору.

7.8. До Сторони, яка допустила порушення зобов’язань за даним Договором 
застосовуються штрафні санкції у розмірі двох облікових ставок НБУ від суми невиконаних 
зобов’язань.
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8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час 
укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, 
епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити 
про це іншу Сторону у письмовій формі. Несвоєчасне повідомлення або неповідомлення про 
обставини непереборної сили позбавляє відповідну сторону права посилатися на них як на підставу, 
яка не звільняє від відповідальності за цим Договором.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 
які видаються відповідними уповноваженими органами.

8.4. При виникненні зазначених обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань 
за цим Договором відсувається відповідно на час, протягом якого діють такі обставини. У разі коли 
строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в 
установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, пов'язані з цим Договором, його виконанням вирішуються шляхом перего
ворів між представниками Сторін. Якщо спори неможливо врегулювати шляхом переговорів, то 
вони вирішуються в судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 
2019 року, а в частині виконання зобов’язань з оплати послуг Виконавця -  до повного їх 
виконання Замовником.

Відповідно до ч. З ст. 631 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли згоди, що умови 
даного Договору застосовуються до відносин між ними, що виникли до його укладення, а саме: з 
01 січня 2019 року.

10.2. Даний договір може бути розірваний достроково за письмовою згодою Сторін, з 
ініціативи однієї зі Сторін у випадку невиконання чи неналежного виконання іншою Стороною 
своїх зобов'язань за цим Договором або за рішенням суду.

10.3. Усі інші питання, які не оговорені умовами даного Договору, вирішуються за згодою 
Сторін на договірних підставах.



10.4. Зміни і доповнення до даного Договору можуть бути внесені Сторонами виключно у 
випадках, визначених Законом України "Про публічні закупівлі".

10.5. Жодна зі Сторін Договору не має права передавати свої права та обов’язки за 
Договором третій особі без письмової згоди на це другої Сторони.

10.6. Виконавець являється платником податку на прибуток на загальних умовах 
оподаткування.

10.7. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі 
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, 
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а 
також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів 
добросовісності, розумності та справедливості.

10.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по 
одному для кожної із Сторін.
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11. ІНШІ УМОВИ

11.1. В результаті виконання умов даного Договору Замовник отримує можливість викорис
тання розробленого програмного забезпечення, інтернет-продуктів, он-лайн сервісів в межах їх 
функціонального призначення.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємними частинами цього Договору є Калькуляція вартості послуг, пов'язаних з 
програмним забезпеченням (72260000-5) (супровід, технічна підтримка Інтерактивної мультиме
дійної електронної енциклопедії інфраструктури міста) (Додаток №1) та Перелік послуг, пов'яза
них з програмним забезпеченням (72260000-5) (супровід, технічна підтримка Інтерактивної 
мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста) (Додаток № 2).

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Замовник : Виконавець:

/П

Виконком Криворізької міської ради

50101, Україна
м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1 
р/р 35419027052749,
Держказначейська служба України м. Київ 
МФО 820172 
ЄДРПОУ 04052169 
Тел. (0564)ЩіШ=22^
Факс (0іщК74 І̂ РвО'п

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«НОВА-КОМ»

вул. Степана Тільги, 11, прим. 1 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
50006, Україна
п/р 26003000389188 у філії -
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОУ АТ "ОЩАДБАНК",
м. Дніпро
МФО 305482
ЄДРПОУ 30231686
ІПН 302316804050
Свідоцтво платника ПДВ № 200112416 

Генеральний директор

с ДШцДД : К У ІУ; СторожеіІКО Л.М.
М- і

и и л л и ^ "Чд,ТУ ■ V ■, і ‘-
' ' Ч ' , . / ’ '  О (і ч  о,
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Додаток № 1 .
до Договору № '
від «_[9__» 2019 року

Калькуляція вартості послуг,
пов'язаних з програмним забезпеченням (72260000-5) (супровід, технічна підтримка 

Інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста)

№
Статті витрат Сума, грн. Питома

за/п вага

П рям і витрати 10 536,51 50,33

1 Фонд оплати праці 7 023,00 33,55

2 Відрахування на ФОП (22%) 1 545,06 7,38

3 Матеріальні витрати 540,50 2,58

4 Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 699,30 3,34

5 Послуги мережі передачі даних та послуги зв’язку 240,81 1,15

6 Інші загальновиробничі витрати 487,84 2,33

Н акладні витрати 4 000,99 19,11

7 Витрати на утримання офісу 1 526,40 7,29

8 Адміністративні витрати 2 474,59 11,82

Разом прям і т а накладні витрати: 14 537,50 69,44

9 Рентабельність 2 907,50 13,89

Варт іст ь послуг без ПДВ: 17 445,00 83,33

10 ПДВ (20%) 3 489,00 16,67
Варт іст ь послуг з ПДВ: 20 934,00 100,00

Генеральний директор 
ТОВ "НОВА-КОМ"

\ Д  \\
^С|:Т^рО|женко Л.М.

" ' / Л І/Ао //V/

А -

\ / ^ 7  /0 7  -А іугд.у-лл/



Додаток № 2
до Договору № 
від МД І П <РІ- '

п

2019 р.

Перелік послуг,
пов'язаних з програмним забезпеченням (72260000-5) (супровід, технічна підтримка 

Інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста)

№
з/п Найменування послуги

Вартість, 
грн., 3
пдв

1. Супровід, технічна підтримка та відображення усіх чинних версій 
Електронної енциклопедії, у тому числі:

- цілодобова підтримка та використання наявних функціональних 
можливостей чинних версій Електронної енциклопедії, (контроль 
технічної спроможності технологічного майданчика, забезпечення 
хостингу, резервного копіювання, цілодобової доступності тощо);

щомісячне оновлення статистичних даних, їх перерахунок та 
збереження в історії, графічне відображення інформації

2 0  934 ,00

авчого комітету

ла Т.В.

Генеральний директор 
ТОВ "НОВА-КОМ"

//,
Лп

''{і .. А П  /)іі "• м  ї й  и/'Г’плІї1-

оженко Л.М.

\С-
\я " '■

\ д 
а ’ Д ;! П» Д;!

і, /Аг ;/
..-'"..'Ч' ,->2 .-/- ... ■ "' тІ-У" т" ■'/і.'Д-' ;>-> //

./\


