ДОГОВІР №
про надання послуг
м. Київ

___________________

Компанія SD Consulting надалі за текстом – «Виконавець», в особі уповноваженого представника ФОП Болоніна Андрія
Володимировича, та
__________________________________________________ надалі за текстом – «Клієнт», в особі ______________________
яка діє на підставі Статуту, (надалі за текстом разом – «Сторони», а окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання
послуг (надалі за текстом – «Договір») про наступне:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати Клієнту послуги включаючи, але не обмежуючись з розробки програмного
забезпечення, розробка технічного завдання та підтримки працездатності серверів клієнта (в подальшому –
«Послуги»), відповідно до вимог Клієнта та Додаткових угод до даного Договору, що становлять його невід’ємну
частину (в подальшому – «Додаткові угоди»).
1.2. Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити Послуги, надані Виконавцем, на умовах, що встановлені у даному
Договорі та Додаткових угодах до нього.
1.3. Належне надання Послуг підтверджується підписанням сторонами Актів прийому-передачі наданих послуг.
2.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець розпочинає надання Послуг після отримання надходження суми передоплати у порядку та розмірах,
вказаних у Договорі.
2.2. Прийняті на себе зобов’язання Виконавець повинен виконувати належним чином у повній відповідності з умовами
даного Договору та Додаткових угод до нього.
2.3. Для надання Послуг за даним Договором Виконавець має право залучати третіх осіб без одержання додаткових
узгоджень з боку Клієнта. Виконавець відповідає за надання послуг третіми особами в повному обсязі.
2.4. Клієнт зобов’язується затвердити і направити Виконавцю або надати Виконавцю у письмовій формі свої
зауваження щодо графіків та інших матеріалів, наданих Виконавцем для затвердження у зв’язку з наданням Послуг
у відповідності з умовами даного Договору, протягом 2 (двох) робочих днів від дати такого надання.
2.5. Клієнт зобов’язаний розрахуватися з Виконавцем за надані Послуги у розмірі, в порядку та в терміни, передбачений
Договором та відповідними Додатковими угодами та підписати Акт прийому-передачі наданих послуг, в свою чергу,
Виконавець зобов’язаний надати послуги, що є предметом даного Договору та прийняти оплату від Клієнта.
2.6. Клієнт зобов’язаний впродовж 3 (трьох) робочих днів від дня отримання Акту прийому-передачі наданих послуг
підписати його або надати письмову мотивовану відмову від його підписання, із зазначенням відповідних вимог і
термінів їх виконання.
2.7. Клієнт зобов’язаний надати Виконавцю контактну особу яка буде доступна, в месенджері Telegram та Zoom з
понеділка по п’ятницю з 10:00 до 19:00, для вирішення питань які можуть виникнути у Виконавця під час надання
Послуг.
3.

ВИДИ ПОСЛУГ ТА СТРОКИ ЇХ НАДАННЯ

3.1. Виконавець надає клієнту послуги з розробки Технічного завдання для програмного забезпечення.
3.2. Виконавець надає клієнту Послуги у строк з__________ до___________

3.3. За узгодженням Сторін строк надання Послуг може бути збільшено.
3.4. Виконавець не несе відповідальності за порушення строків надання Послуг у випадку, якщо контактна особа
Клієнта вказана у п. 2.7 Договору:
3.4.1. систематично не виходить на зв'язок в месенджері Telegram та Zoom;
3.4.2. не відповідає на повідомлення Виконавця в месенджері Telegram протягом більш ніж п'ятнадцять хвилин у
встановлений в п. 2.7 Договору робочий час;
3.4.3. надає Виконавцю некоректну інформацію з приводу надання Послуг.

4.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна ціна цього Договору визначається як сума вартості всіх наданих Послуг, відповідно до підписаних
Сторонами Актів прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) за цим Договором протягом строку його дії.
4.2. Оплата вартості Договору здійснюється Клієнтом у два етапи, в наступному порядку:
4.2.1. Перший етап – передоплата вартості надання Послуг у розмірі_______________, розрахунок здійснюється
Клієнтом протягом 3 (трьох) календарних днів з дати підписання цього Договору.
4.2.2. Другий етап- оплата вартості надання Послуг згідно виставленого рахунку на оплату та Акту прийманняпередачі наданих послуг (виконаних робіт).
4.2.3. Оплата вартості Послуг на другому етапі є погодинною, де година робочого часу Виконавця
складає_________.
4.3. За результатами надання Послуг щомісячно складається акт та рахунок на оплату послуг, що підписується кожною
Стороною. Акт та рахунок на оплату Послуг надсилається Виконавцем Клієнту факсимільним зв’язком, поштою,
електронною поштою або з використанням месенджерів Telegram, WhatsApp, Viber, тощо.
4.4. Розрахунок здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання Клієнтом рахунку на оплату
Послуг.

5.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання чи неналежне виконання обов’язків згідно з даним Договором, Сторони несуть відповідальність,
передбачену даним Договором та чинним законодавством України.
5.2. У випадку порушення Клієнтом терміну оплати рахунків, Клієнт сплачує Виконавцю пеню за кожний день
прострочення в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми.
5.3. У випадку несвоєчасного надання Послуг, передбачених даним Договором, та наявності доведеної вини
Виконавця, останній сплачує Клієнту штраф в розмірі 5% від вартості несвоєчасно наданих Послуг.
5.4. У випадку настання подій вказаних у пункті 3.4.2. Договору, увесь час очікування Виконавця оплачується Клієнтом
згідно вартості робочого часу Виконавця вказаного у п. 4.2.3. Договору та оплачується згідно виставленого рахунку
на оплату та Акту приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт).

5.5.

Сплата пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання зобов‘язань по Договору.
6.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1 Всі спірні питання, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням та/або тлумаченням положень цього Договору,
вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів.
6.2 У разі наявності спірних питань, Сторона, яка вважає свої права за цим Договором порушеними, направляє іншій
Стороні письмову претензію (вимогу, лист) на адресу, вказану у розділі «Реквізити сторін».
6.3 Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або у зв’язку з ним, у тому числі щодо його
укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним
законодавством України.
6.4 Правом, яке регулює цей договір, є матеріальне право України.

7.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1 Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами та скріплення печатками (за наявності).
7.2 Договір укладається строком до _____________ року та в будь-якому випадку діє до повного виконання зобов’язань
стосовно оплати грошових коштів за надані послуги.
7.3 Сторони мають право шляхом укладення додаткового договору продовжити дію Договору на узгоджений Сторонами
строк.
8.

ФОРС-МАЖОР

8.1. Пожежі, повені, страйки, масові безпорядки, епідемії, війни, дії уряду чи інші непідвладні контролю Сторін
обставини, які можуть завадити будь-якій Стороні виконувати свої обов’язки згідно з даним Договором, призведуть
до припинення дії даного Договору на період, необхідний для усунення цих обставин.
8.2. Сторона, яка потрапила під вплив вказаних у п. 8.1. даного Договору обставин, зобов’язана негайно, але не пізніше
трьох календарних днів з дати виникнення таких обставин, повідомити у письмовій формі про це іншу Сторону і, у
випадку припинення дії даного Договору більше ніж на строк тривалістю 1 (один) місяць, кожна зі Сторін має право
розірвати даний Договір, про що повідомляє іншу Сторону у письмовій формі не менше ніж за 15 днів до планованої
дати припинення строку дії даного Договору. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий
Торгово-промисловою палатою України.
9.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Клієнт довіряє та розкриває свою конфіденційну інформацію Виконавцю лише у випадку виникнення такої потреби
для надання Послуг Клієнту за даним Договором. Виконавець приймає таку конфіденційну інформацію та бере на
себе зобов’язання не розголошувати вказану інформацію третім особам, крім випадків, що випливають з умов
даного Договору.
9.2. Сторони несуть відповідальність за достовірність та несанкціоноване розголошення інформації, переданої одна
одній на виконання умов даного Договору згідно з чинним законодавством України.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору дійсні лише за умови, якщо їх здійснено в письмовій формі і
підписано належно уповноваженими для цього представниками Сторін.
10.2. Дія цього Договору припиняється:



закінченням терміну його дії;
достроково за взаємною згодою Сторін;

10.3. Даний Договір укладено українською мовою в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для
кожної зі Сторін.
10.4. Сторони несуть відповідальність за достовірність наданих в рамках даного Договору про себе відомостей,
інформації та реквізитів. У випадку зміни юридичної адреси або реквізитів сторони зобов’язуються письмово
повідомити про це одна одну у триденний строк моменту такої зміни.
10.5. В усьому іншому, що не передбачене даним Договором, Сторони керуватимуться чинним законодавством України.
При цьому Сторони згодили, що вони дійшли згоди стосовно всіх істотних умов даного Договору.
10.6. Всі Додаткові угоди до даного Договору складають його невід’ємну частину і повинні бути оформлені у письмовій
формі.
10.7. Представники Сторін – фізичні особи, які власноруч підписують даний Договір, надають один одному безстрокову
згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам) своїх
персональних даних, що повідомляються під час укладення та виконання даного Договору, та підтверджують, що
письмово повідомлені про включення їх персональних даних до баз персональних даних іншої Сторони з метою
забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, адміністративно-правових,
податкових, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних
відповідно до діючого законодавства. У випадку, якщо під час виконання даного Договору Стороною будуть
повідомлені іншій Стороні персональні дані стосовно інших фізичних осіб – працівників та/або представників
Сторони, така Сторона гарантує, що такі персональні дані зібрані та передані за повної згоди осіб, яким вони
належать, та такі особи належним чином повідомлені про вищезазначену мету обробки персональних даних іншою
Стороною, та що Сторона звільнена від зобов’язання повідомляти власників персональних даних про включення
їх персональних даних до відповідної бази. Порушення вищевказаних гарантій надає право іншій Стороні вимагати
від Сторони відшкодування дійсних прямих збитків у повному обсязі. Представники Сторін також надають згоду на
передачу персональних даних третім особам, в тому числі на транскордонну передачу персональних даних, якщо
це буде необхідно з вищезазначеною метою.
10.8. Представники Сторін, які підписали цей Договір, цим підтверджують та гарантують, що до підписання даного
Договору вони в установленому порядку отримали всі необхідні та передбачені чинним законодавством України
та/або установчими документами компанії погодження (згоду), а їх повноваження є достатніми для укладення
даного Договору та/або доповнень/додатків до нього.
АДРЕСА, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН
ВИКОНАЦЕЦЬ:

КЛІЄНТ:

Компанія SD Consulting
В особі уповноваженого представника
ФОП Болоніна Андрія Володимирович а
РНОКПП 3278513072

компанія _______________________________________
В особі уповноваженого представника ______________
________________________________________________
код _____________________________________________

IBAN: UA753220010000026000310062346
Адреса ________________________________________

Адреса ___________________________________________
________________________________________________

АКТ прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт)
Ми, що нижче підписалися, Виконавець і Клієнт , уклали цей акт про те, що на підставі зазначених документів:
Договір про надання послуг №_____________________
Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):
№

Назва роботи (послуга)

Од.

Кількість

Ціна

сума

сума ::
Всього робіт надано на суму (прописом): _______________________________________________________
Роботи виконані повністю, сторони претензій один до одного не мають.
Акт складено в 2-х примірниках, по одному для Виконавця та Клієнта.
роботу здав
від Виконавця:
__________________________ / _________________

роботу прийняв
від Клієнта :
_____________________________ / ______________

