
м. Кривий Ріг

ДОГОВІР №

ОІУ 2020 року

Виконавчий комітет Криворізької міської ради (надалі -  "Замовник"), в особі керуючої 
справами виконкому 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, та Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВА-КОМ" (скороче
но -  ТОВ "НОВА-КОМ") (надалі - "Виконавець"), в особі генерального директора Стороженко 
Лідії Миколаївни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (надалі разом іменовані як 
Сторони, а кожна окремо -  Сторона), уклали даний договір (надалі -  Договір) про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання надати послуги з 

дистанційного обслуговування програмного забезпечення (надалі -  ПЗ), підключеного до 
окремих версії сайта "Криворізький ресурсний центр" (надалі -  сайт) й інтерактивної 
мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста (надалі -  енциклопедія) та 
встановленого в 4 сенсорних інформаційних кіосках (надалі -  кіоски), відновлення його роботи 
при аварійних збоях (у разі неможливості дистанційного налагодження).

1.2. Замовник приймає на себе зобов’язання оплатити Виконавцеві надані ним послуги.
1.3. До складу послуг зазначених в пункті 1.1 цього Договору входить консультації щодо 

роботи ПЗ
1.4. Кіоски, щодо яких передбачено надання послуг за даним Договором, перебувають на 

балансовому обліку Замовника:
- модель СК-И.П1, інвентарний номер 10481391 (знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, 

пл. Молодіжна, буд. 1);
- модель СК-И.П1, інвентарний номер 10481236 (знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, 

вул. Співдружності, буд. 107а);
- модель СК-И.П1, інвентарний номер 10481237 (знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, 

м. Праці, буд. 1);
- модель СК-И.П1, інвентарний номер 10481390 (знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, 

вул. Віталія Матусевича, буд. 11).

II. ЦІНА ДОГОВОРУ
2.1. Вартість послуг, які підлягають оплаті за даним Договором, складає 18 400,00 грн. 

(вісімнадцять тисяч чотириста грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 3 066,67 грн., а саме послуг:
2.1.1 з дистанційного обслуговування ПЗ, установленого в 4 кіосках і підключеного до 

окремих версій сайта й енциклопедії -  14 400,00 грн. (чотирнадцять тисяч чотириста грн. 00 
коп.) у тому числі ПДВ 2 400, 00 грн. Калькуляція вартості послуги наведена у Додатку, що є 
невід'ємною частиною цього договору;

2.1.2 з відновлення роботи ПЗ при аварійних збоях з виїздом на місце розташування 
кіосків (у разі неможливості його дистанційного налагодження) -  4 000,00 грн. (чотири тисячі 
грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ 666,67 грн. Калькуляція вартості послуги розраховується за 
результатами її надання шляхом укладання додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього 
Договору.

III. ПОРЯДОК НАДАННЯ, ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ 
ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1. Послуги з дистанційного обслуговування встановленого в кіосках ПЗ:
3.1.1 надаються Виконавцем постійно, протягом терміну дії даного Договору;
3.1.2 факт надання послуг Виконавцем підтверджується двостороннім актом приймання- 

передачі наданих послуг, який Виконавець складає за результатами надання послуг за звітний



(календарний) місяць та надає Замовнику в 2- ох примірниках для узгодження та підписання 
разом із рахунком на оплату. Замовник у 20-ти денний термін з дня отримання акту від 
Виконавця погоджує акт та повертає Виконавцю один підписаний примірник акту або в цей же 
строк надає Виконавцю письмові обґрунтовані зауваження щодо погодження акту. У разі 
отримання Виконавцем зауважень щодо підписання акту, Виконавець протягом 5-ти робочих 
днів з моменту їх отримання зобов’язаний усунути недоліки, вказані Замовником, внести 
відповідні зміни до акту та рахунку на оплату або обґрунтувати відмову в їх усуненні та 
повторно надати акти на узгодження Замовнику.

Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником на підставі пред’явленого рахунку на 
оплату не пізніше наступного місяця за місяцем, в якому фактично були надані послуги, 
шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.2 Послуги з відновлення роботи ПЗ кіосків при аварійних збоях у разі неможливості їх 
дистанційного налагодження надаються:

3.2.1 за потреби, в межах суми, визначеної п. 2.1.2 Договору, на підставі письмової заявки 
Замовника шляхом виїзду представника Виконавця на місце розташування кіосків або, за 
потреби, вивозу кіоску Замовником за власний рахунок до місця проведення Виконавцем 
діагностики (у тому числі за допомогою спеціального обладнання тощо) несправностей у роботі 
ПЗ протягом 5 робочих днів з дня отримання заявки Замовника з письмовим повідомленням 
Замовника про результати проведеної діагностики.

3.2.2 на підставі діагностики несправностей у роботі ПЗ, згідно з п. 3.2.1 Договору, 
Виконавець складає калькуляцію вартості послуг з відновлення роботи ПЗ кіоску (-ів) та надає 
її Замовнику для узгодження. У разі узгодження між Сторонами вартості послуг з відновлення 
роботи кіоску (-ів), між ними укладається додаткова угода, що стає невід'ємною частиною 
цього Договору. Послуги, передбачені п. 3.2.1 Договору, надаються Виконавцем після 
укладення між Сторонами додаткової угоди.

3.2.3 надання послуг з відновлення роботи ПЗ кіоску (-ів) у разі неможливості їх 
дистанційного налагодження підтверджуються двостороннім актом здачі-прийняття наданих 
послуг, який Виконавець надає Замовнику в 2 примірниках разом із рахунком на оплату. 
Замовник у 20-ти денний термін з дня отримання акту від Виконавця погоджує акт та повертає 
Виконавцю один підписаний примірник акту.

Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником на підставі пред’явленого рахунку на 
оплату не пізніше наступного місяця за місяцем, в якому фактично були надані послуги, 
шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов'язаний:
4.1.1. Здійснювати дистанційний моніторинг роботи та якісне обслуговування встановле

ного в кіосках ПЗ. Кожного робочого дня до 10.00 інформувати Замовника про стан роботи 
кіосків у вигляді електронних звернень-повідомлень, що надсилаються виключно за допомогою 
спеціальних форм, розміщених у розділі "Центр звернень" на Сайті.

4.1.2. Забезпечувати безперебійний програмний доступ до сайту та енциклопедії за 
допомогою кіосків Замовника.

4.1.3. Дистанційно здійснювати діагностику, налагодження та відновлення роботи ПЗ, 
встановленого на кіосках у разі самостійного виявлення фактів збоїв у роботі ПЗ або 
отримання відповідного про це повідомлення від Замовника згідно з п. 4.3.6 Договору.

4.1.4. У разі самостійного виявлення збоїв у роботі ПЗ кіосків, повідомляти про це 
Замовника протягом 1 робочого дня з моменту виявлення таких фактів із зазначенням 
можливості або її відсутності (із зазначенням причин) щодо дистанційного обслуговування та 
відновлення роботи ПЗ, встановленого на кіосках, в порядку, передбаченому п. 4.1.1 Договору.

4.1.5. При отриманні від Замовника повідомлення про збої у роботі ПЗ згідно з п. 4.3.6 
Договору, протягом 1 робочого дня в порядку, передбаченому п. 4.1.1 Договору, повідомити 
Замовника про можливість або її відсутність (із зазначенням причин) обслуговування та 
відновлення роботи ПЗ кіосків дистанційно.

4.1.6. Виконувати прийняті на себе зобов'язання за Договором.
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4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Інформувати Замовника про появу нових можливостей, конфігурацій, сервісів в ПЗ, 

що обслуговується.
4.2.2. При необхідності оновлювати або змінювати ПЗ, встановлене в кіосках, з 

забезпеченням його належного функціонування.
4.3. Замовник зобов'язаний:
4.3.1. Прийняти від Виконавця належним чином надані послуги за Договором.
4.3.2. Оплатити послуги Виконавця в розмірі і строки, передбачені умовами даного 

Договору.
4.3.3. Створити необхідні умови для забезпечення Виконавцю належного надання послуг за 

Договором, а саме:
4.3.3.1. Забезпечити потужність Інтернет-каналу:

зі швидкістю завантаження не менше 1 Мбит/с, швидкістю відвантаження не 
менше 512 Кбит/с.
- час відповіді до пограничного серверу novakom.com.ua не повинна перевищувати у 

середньому 80 мілісекунд за один відправлений/отриманий ТСР -  пакет, розміром 128 байт.
- відсоток не отриманих пакетів не повинен перевищувати значення 4% на 100 пакетів 

вказаного розміру.
4.3.3.2. Забезпечити безперебійне електроживлення кіосків.
4.3.3.3. Забезпечити технічне обслуговування та технічну справність кіосків. У разі 

необхідності своєчасно виконувати технічне обслуговування обладнання кіосків, здійснювати 
ремонт та заміну комплектуючих за власний рахунок.

4.3.4. Не здійснювати оновлення, зміну ПЗ кіосків без погодження з Виконавцем.
4.3.5. У разі необхідності заміни будь-яких комплектуючих деталей кіосків, повідомити про 

це Виконавця для узгодження можливості роботи ПЗ після заміни відповідного обладнання.
4.3.6. При виявленні несправності у роботі ПЗ кіосків, негайно повідомляти про це 

Виконавця в порядку, передбаченому п. 4.1.1 Договору.
4.3.7. При отриманні від Виконавця повідомлення згідно з п. п. 4.1.4, 4.1.5 Договору щодо 

неможливості проведення діагностики, налагодження та відновлення роботи ПЗ кіосків 
дистанційно, надавати Виконавцю письмову заявку на надання послуг згідно з п. 3.2.1 
Договору.

4.4. Замовник має право:
4.4.1. Перевіряти якість послуг, що надаються Виконавцем відповідно до умов Договору.
4.4.2. Отримувати інформацію щодо можливостей використання ПЗ, додаткові інформаційні, 

консультаційні послуги, пов'язані з обслуговуванням ПЗ.
4.4.3. Надавати Виконавцю пропозиції щодо поліпшення якості послуг за даним 

Договором.
4.4.4. У разі придбання нових кіосків, відмінних від модифікації кіосків, що підлягають 

обслуговуванню за даним Договором, узгоджувати із Виконавцем можливість встановлення та 
роботи в них ПЗ.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
5.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за даним 

Договором, несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. Замовник гарантує, що він є балансоутримувачем кіосків, власником яких є 

територіальна громада міста Кривого Рогу.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за неякісну роботу ПЗ або неполадки в роботі 

кіосків, викликані низькою якістю ліній та/чи каналів зв'язку, наданих Замовнику третіми особами, 
застосуванням неліцензійного ПЗ (включаючи прикладні програми).

5.4. Виконавець не несе відповідальності за технічну несправність кіосків, пов'язаних з 
будь-якими механічними пошкодженням кіосків, їх технічної несправності, виходу з ладу 
обладнання та комплектуючих кіосків, відсутності електроживлення, будь-якого іншого 
пошкодження, що перешкоджає нормальній роботі сенсорних кіосків, які виникли не з вини



Виконавця, а також не несе відповідальності за інші неполадки у роботі, не пов'язані з 
роботою ПЗ кіосків.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за збої/неполадки в роботі ПЗ, що викликані 
факторами зовнішньої середовища (температура, вологість та ін.), які впливають на роботу 
обладнання кіосків.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за неможливість та/або неналежне виконання своїх 
зобов’язань за Договором, у разі поламки та необхідності заміни, придбання, ремонту запасних 
частин, іншого обладнання, необхідних для роботи кіосків та, відповідно встановленого на них ПЗ.

5.7. Всі спори та розбіжності, які виникають між Сторонами під час виконання даного 
Договору вирішуються шляхом переговорів, а в разі неможливості вирішення питання мирним 
шляхом -  в судовому порядку у відповідності до діючого законодавства України.

5.8. До сторони, яка порушила зобов’язання за Договором, застосовується неустойка у 
розмірі двох облікових ставок НБУ, що діяла у період порушення зобов’язань, від суми 
невиконаних зобов’язань.

VI. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1. 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).

6.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про 
це іншу Сторону у письмовій формі. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили 
позбавляє відповідну сторону права посилатися на них у майбутньому і не звільняє від 
відповідальності за цим Договором.

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

6.4. 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.

VII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання між Сторонами та діє до 

31 грудня 2020 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 2020 року.

7.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Договору вносяться лише за письмовою 

згодою Сторін та оформляються додатковими угодами до цього Договору. Оформлені належним 
чином зміни та/або доповнення до Договору стають його невід'ємною частиною. Сторони дійшли 
згоди, що зміни та доповнення до юридичних адрес і реквізитів Сторін, зазначених у розділі 9 
Договору, вносяться Сторонами шляхом направлення листа, підписаного уповноваженою особою та 
завіреного печаткою Сторони, який стає невід'ємною частиною даного Договору.

8.2. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права по даному Договору третій 
Стороні без письмової згоди на це другої Сторони.

8.3. Цей Договір укладено в 2-х примірниках українською мовою, по одному для кожної із 
Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.
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8.4. В усьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуватимуться 
чинним законодавством України.

8.5. 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 
на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості та застосовними до таких 
правовідносин звичаями ділового обороту.

8.6. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах оподаткування.
8.7. Особи, що підписують від імені кожної зі Сторін Договір повідомлені та розуміють, що 

укладення даного Договору є підставою для обробки їх персональних даних, які необхідні для 
укладення та виконання даного Договору, а також у діловому спілкуванні, листуванні, 
документообігу, бухгалтерського документообігу та інше. При цьому Сторони погодились, що не 
матимуть один до одного жодних претензій у разі вчинення будь-яких дій, пов'язаних з обробкою 
персональних даних осіб, що підписали даний Договір.

IX. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
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Виконком Криворізької міської ради

50101, Україна
м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1 
р/р иА628201720344280008000052749, 
Держказначейська служба України м. Київ 
ЄДРПОУ 04052169 
Тел. (0564) 74 39 72

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«НОВА-КОМ»
вул. Степана Тільги, 11, прим. 1 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
50006, Україна
п/р ЦА743054820000026003000389188 
АТ «Ощадбанк» м. Дніпро 
Код ЄДРПОУ 30231686 
ІПН 302316804050
Свідоцтво платника ПДВ № 200112416
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Додаток
до Договору № де У
від" О Т " 0 1 /  2020 року

Калькуляція вартості послуг
з дистанційного обслуговування програмного забезпечення, 

встановленого в 4-х сенсорних інформаційних кіосках і підключеного 
до окремих версій сайта й енциклопедії

№ Статті витрат Сума, грн.
за/п

П рям і вит рат и 8 875,40
1 Фонд оплати праці 4 831,20
2 Відрахування на ФОП (22%) 1 062,86
3 Супроводження програмного забезпечення 735,54
4 Матеріальні витрати 273,80
5 Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 617,50
6 Послуги мережі передачі даних та послуги зв’язку 702,30
7 Інші загальновиробничі витрати 652,20

Н акладні вит рат и 1 124,60
8 Витрати на утримання офісу 553,00
9 Адміністративні витрати 571,60

Разом  прям і т а накладні витрати: 10 000,00
10 Рентабельність 2 000,00

Вартість послуг без ПДВ: 12 000,00
11 ПДВ (20%) 2 400,00

Вартість послуг з ПДВ: 14 400,00

Г енеральний директор 
ТОВ «НОВА-КОМ»


