ДОГОВІР № __
м./с./сел. ___________

«___» _______ 2016 р.

__________________________________________________, надалі – „Замовник”, в
особі голови __________________________________, діючого на підставі ____________, з
одного боку, і Комунальне підприємство „Головний інформаційно-комунікаційний і
науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради (КП ГІКНВЦ ДОР), надалі
– „Виконавець”, в особі директора ГЕБРІНА Віталія Анатолійовича, діючого на
підставі Статуту підприємства, з іншого боку, надалі – „Сторони”, уклали цей договір про
нижченаведене:
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов’язується у 20___ році надати Замовнику послуги (перелік
послуг згідно ДК 016 2010, що надає КП ГІКНВЦ ДОР наведено у додатку), а Замовник
зобов’язується прийняти та оплатити отримані послуги.
1.2. Склад і обсяг послуг, перелік, номенклатура, асортимент, кількість
використовуваних ВИКОНАВЦЕМ матеріалів та вартість послуг й матеріалів
погоджуються Сторонами в специфікації (окремий додаток до договору).
1.3. Зміст і строки виконання основних етапів визначаються календарним планом
надання послуг (за необхідністю, окремий додаток до договору).
ІІ. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ
2.1. Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає
стандартам та технічній документації, що застосовуються для даного виду послуг.
ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1 Ціна цього Договору складається із сум відповідних специфікацій і становить
__________ грн (______________________ гривень __ коп.) грн., у тому числі ПДВ –
_________ грн.
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1 Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення
Виконавцем рахунка на оплату послуг (далі - рахунок), після підписання Сторонами акта
приймання – передачі наданих послуг.
4.2. До рахунка додається акт приймання-передачі наданих послуг.
V. НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Строк (термін) надання послуг складає до ___ грудня 20__ року.
5.2. Місце надання послуг: ________________________________________________.
VІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за надані послуги.
6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом приймання-передачі послуг .

6.1.3. При прийманні послуг підписати акти приймання-передачі послуг в двох
примірниках з переліком послуг, витратних матеріалів і комплектуючих вказаних у
технічному акті.
6.2 Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань
Виконавцем, повідомивши про це його у строк 10 (десять) календарних днів.
6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором.
6.3. Виконавець зобов’язаний:
6.3.1. Своєчасно та якісно надати послуги в обсягах та в терміни, визначені цим
Договором.
6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим
розділом ІІ цього Договору.
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за надані послуги.
6.4.2. У разі невиконання зобов’язань Замовником розірвати цей Договір,
повідомивши про це Замовника у строк 10 (десять) календарних днів.
VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за
Договором сторони несуть відповідальність, передбачену Законодавством України та цим
Договором.
7.2. Сторони домовилися вживати всіх передбачених чинним законодавством
заходів щодо вирішення розбіжностей, які виникають під час дії даного Договору шляхом
переговорів.
VІІІ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які
не існували під час укладення 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 у наслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні
документи компетентних органів.
8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж
90 днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
ІХ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей сторони зобов’язуються
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.
Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з дня підписання і діє до __ грудня 20__ р.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.

ХІ. ІНШІ УМОВИ
11.1 Усі зміни Договору, якщо вони стосуються обсягів і (або) термінів виконання,
мають оформлятися додатковою угодою.
11.2. У випадках, не передбачених у цьому Договорі, „Сторони” керуються чинним
законодавством України.
ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:
Додаток: Протокол погодження договірної ціни.

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКИ РЕКВІЗИТИ
ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:
Комунальне підприємство „Головний
інформаційно-комунікаційний і наукововиробничий центр” Дніпропетровської
обласної ради”
49000, Україна
м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2
код ЄДРПОУ ________
р/р _________________
Назва банку
м. ________________
МФО _________
ІПН ______________
Свідоцтво платника ПДВ № ___________

Посада замовника

Директор КП ГІКНВЦ ДОР

_________________ П.І.Б.

________________В. А. ГЕБРІН

М. П.

М. П.

Додаток 1
ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
згідно ДК 016 2010, що надає КП ГІКНВЦ ДОР

КВЕД
62.03

62.09

61.10

61.20

61.30

61.90

ПОСЛУГИ
Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ керування й експлуатацію комп'ютерних систем клієнтів та/або
засобів оброблення даних таким чином, щоб вони функціонували в рамках інформаційної
системи клієнта
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ іншу діяльність у сфері інформаційних технологій і
комп'ютерних систем, а також не класифікованих вище послуг, таких як:
 відновлення комп'ютерів після ушкодження;
 установлення (настроювання) персональних комп'ютерів
 інсталяцію програмного забезпечення, які не пов'язані із торгівлею комп'ютерною
технікою
Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ:
експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають
голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням інфраструктури проводового
електрозв'язку, у т.ч.:
 експлуатацію і технічне обслуговування комутаційно-передавального устатковання
задля забезпечення прямого зв'язку між двома точками за допомогою кабельного
зв'язку, мікрохвиль або сполучення стаціонарних і супутникових з'єднань
 експлуатацію кабельних розподільчих мереж (наприклад, для передавання даних і
телевізійних сигналів)
 надання телеграфного та іншого неголосового зв'язку власними засобами
 устатковання, за допомогою якого здійснюють зазначену діяльність, може
функціонувати як на основі однієї технології, так і на основі комбінації декількох
технологій.
Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ:
 експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що
передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням
інфраструктури безпроводового електрозв'язку
 експлуатацію, технічне обслуговування пейджингового та стільникового зв'язку, а
також інших видів систем безпроводового електрозв'язку
 устатковання, за допомогою якого здійснюють зазначену діяльність, може
функціонувати як на основі однієї технології, так і на основі комбінації декількох
технологій
Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ:
 експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що
передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням
інфраструктури супутникового електрозв'язку
 доставку споживачам через супутникові системи "прямо додому" відео-, аудіо- або
текстових програм, придбаних у телеканалів, операторів проводових мереж або
радіомереж. Зазвичай одиниці, що їх класифікують у цьому класі, не виготовляють
програми, а тільки їх розповсюджують.
Інша діяльність у сфері електрозв'язку
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ:
 надання спеціалізованих телекомунікаційних додатків, таких як супутниковий
трекінг (визначення місцезнаходження через супутник), комунікаційна телеметрія
(техніка вимірювання відстані), та експлуатацію радіолокаційних станцій
 експлуатацію супутникових терміналів функціонально пов'язаних з однією або
більше наземними телекомунікаційними системами та здатними передавати й

одержувати дані від супутникових систем
надання доступу до мережі Інтернет через мережі, встановлені між клієнтами та
Інтернет-провайдерами, що не належать або контролюють ISP, таких як
комутований доступ до мережі Інтернет тощо
 надання телефонного зв'язку та доступу до мережі Інтернет в загальнодоступних
будівлях
 надання телекомунікаційних послуг за допомогою існуючих телекомунікаційних
з'єднань:
 передавання голосу в реальному часі через Інтернет-протокол (VOIP)
Комп'ютерне програмування
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку
програмного забезпечення.
Цей клас включає:
 розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних
для створення та виконання:
 системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого)
 прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих)
 баз даних
 веб-сайтів
 налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію
існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках
інформаційної системи клієнта
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ:
 надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов'язану із
цим діяльність
 надання спеціалізованих послуг з розміщення (хостингу), такі як:
 веб-хостинг
 потокові послуги
 надання простору для розміщення програмних додатків
 надання веб-послуг із доставки програмних додатків
 надання центральних ЕОМ клієнтам
 оброблення даних:
 повне оброблення даних, отриманих від клієнта
 складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта
 надання послуг з уведення даних
Консультування з питань інформатизації
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ планування та проектування інтегрованих комп'ютерних систем,
які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології. Ці
послуги можуть також включати навчання користувачів цих систем.
Веб-портали
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ:
 керування веб-сайтами, які використовують пошукові механізми задля створення та
підтримки великих баз даних Інтернет-адрес і контенту в зручному для пошуку
форматі
 керування іншими веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет,
таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент
Друкування іншої продукції
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ:
 друкування газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше
чотирьох разів на тиждень
 друкування книг і брошур, музичних партитур, карт, атласів, фотографій, поштових
листівок, плакатів (постерів), рекламних каталогів, проспектів та іншої друкованої
рекламної продукції, поштових марок, податкових форм, документів суворої
звітності, банківських чеків і бланків інших цінних паперів, смарт-карт, альбомів,
ділових щоденників, календарів та іншої офісної друкованої продукції,
персональних канцелярських бланків, виготовлених на машинах високого друку,
офсетним способом, способом фотогравюри, флексографії, друкування з екрану


62.01

63.11

62.02

63.12

18.12

63.99

18.14

18.20

42.22

72.19

73.11

82.19

тощо на копіювальних машинах, комп'ютерних принтерах, пристроях для
виготовлення рельєфних знаків на гумованій стрічці тощо, у т.ч. моментальний
друк
 друкування безпосередньо на текстильних виробах, пластику, склі, металі, деревині
та кераміці (наприклад, друкування на пластикових пакетах, скляних пластинках,
металевих виробах)
Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших
угруповань:
 надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп'ютерної
технології
 надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту
Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ:
 переплетення, скріплення зразків і післядрукарські послуги, спрямовані на технічну
підтримку друкарської діяльності, наприклад, переплетення та кінцеве оброблення
книг, брошур, журналів, каталогів тощо, із застосуванням операцій згинання,
підрізання та вирівнювання аркушів, складання, сточування окремих частин,
прошивання нитками, безшовне (клейове) скріплення блоку, висікання й укладення
палітурної кришки, склеювання, перевірка нумерації аркушів, наметування,
тиснення золотом; скріплення металевою або пластмасовою спіраллю
 переплетення і кінцеве оброблення друкованого паперу або друкованого картону із
застосуванням операцій згинання, тиснення, просвердлювання, проколювання
отворів, перфорації, гравірування, скріплювання, склеювання, ламінування
 завершальну підготовку для CD
 надання послуг з розсилання електронною поштою, таких як пристосування
продукту до вимог їх замовника, підготування пакету для відправлення
 інші завершальні види діяльності, такі як тамподрук, виготовлення гравюри
штампів, тиснення, виготовлення форм для Брайлівського друку
Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ:
 тиражування музичних та інших звукових записів з оригіналу (майстер-копії) на
грамплатівки, компакт-диски та магнітофонну плівку
 тиражування кінофільмів та інших відеозаписів з оригіналу (майстер-копії) на
компакт-диски та відеострічку
 тиражування програмного забезпечення та даних з оригіналу (майстер-копії) на
диски та плівку
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ будівництво систем розподільчих ліній для передавання
електроенергії, ліній телекомунікації, а також будівель і споруд, що є невід'ємною
частиною цих систем.
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ:
 будівництво інженерних споруд:
 магістральних і міських ліній телекомунікації
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних
наук
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ:
дослідження й експериментальні розробки у сфері технічних наук:
 у сфері інженерії та технологій
Рекламні агентства
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ забезпечення повного набору рекламних послуг (за допомогою
власних можливостей або на договірній основі), у т.ч. консультування, послуги з
художнього оформлення реклами, виготовлення рекламних матеріалів, їх купівлю.
Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна
діяльність
ЦЕЙ КЛАС ВКЛЮЧАЄ різноманітні роботи з копіювання, підготування документів та
іншу спеціалізовану допоміжну офісну діяльність. Роботи з копіювання та друку, включені
до цього класу, відносять тільки до короткострокового виду друкарських робіт

