ДОГОВІР №
(про надання послуг)
м. Київ

«

»

2016 р.

ДП «Зовнішторгвидав України» в особі генерального директора Наход Олександра Івановича, який діє
на
підставі
Статуту
(далі
–
Виконавець,
Підприємство),
з
однієї
сторони,
та____________________________________________________________________________________________________
в особі______________________________________________________________________________, який діє на підставі
___________________________ (далі – Замовник), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець надає Замовнику наступні послуги:*
1.
реєстрації (активації) платного сервісу «Кабінет замовника» на веб-порталі Уповноваженого органу
з питань державних закупівель
2.
використання платного сервісу «Кабінет замовника» на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
державних закупівель
* - обрати необхідне (+)
2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1. Договір надає Замовнику можливість, а не зобов’язує його подавати Виконавцю документи в електронному
вигляді, якщо інше не передбачено Законом.
2.2. Замовник та Виконавець забезпечують обмін документами в електронному вигляді, які надаються через сервіс
«Кабінет замовника» та в подальшому оприлюднюються Виконавцем на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
державних закупівель (далі – веб-портал).
2.3. Замовник є кінцевим споживачем послуг. У разі залучення третіх осіб в межах чинного законодавства
відповідальність за дії покладається на Замовника.
2.4. Замовник не використовує послуги, які надаються Виконавцем, для вчинення дій, що порушують чинне
законодавство України та міжнародні норми.
3. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН
3.1. Замовник зобов’язується:
3.1.1. Надсилати Виконавцю документи в електронному вигляді у форматі (форматах), затверджених Виконавцем.
3.1.2. Повідомляти Виконавця про будь-які зміни (поштової та електронної адрес, найменування, банківських
реквізитів, відповідальних осіб тощо), пов’язані з наданням послуг, не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання
цих змін.
3.1.3. Під час підписання Договору надати Виконавцю належним чином засвідчені копію свідоцтва про
державну реєстрацію підприємства; копію довідки з ЄДРПОУ (за наявності); копію свідоцтва платника ПДВ (за
наявності); копію документа, що підтверджує повноваження підписанта цього Договору.
3.2. Виконавець зобов’язується:
3.2.1. Надати Замовнику доступ до використання платного сервісу «Кабінет замовника» на веб-порталі після
підписання цього договору.
3.2.2. Забезпечувати приймання від Замовника документів в електронній формі, які надано через платний сервіс
«Кабінет замовника», у терміни, визначені відповідними документами Виконавця, та їх подальшу обробку.
3.2.3. Забезпечувати зберігання i конфіденційність отриманих документів.
3.2.4. Своєчасно зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, складену в
електронній формі із дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису уповноваженої Виконавцем особи у
визначеному законодавством порядку.
3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення електронного
документообігу Замовника з веб-порталом.
3.3.2. В односторонньому порядку змінювати вартість послуг, що надаються відповідно до умов даного
Договору. Інформування Замовника здійснюється шляхом публікації Виконавцем оголошення на сайті: tender.me.gov.ua
за 30 днів до введення в дію нових тарифів.
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4. ЦІНА ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ І ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Сторони дійшли згоди, що Замовник сплачує Виконавцю вартість:**
1.
реєстрації (активації) платного сервісу «Кабінет замовника» на веб-порталі 540,00
грн
–
Уповноваженого органу з питань державних закупівель
одноразовий
платіж
2.
використання платного сервісу «Кабінет замовника» на веб-порталі 90,00
грн
–
Уповноваженого органу з питань державних закупівель
щомісячний платіж
** - обрати необхідне (+)
Загальна сума Послуг за цим Договором (сума Договору) становить ______________грн, у тому числі
ПДВ____________грн.
4.2. Вартість активації сплачується Замовником протягом 10-ти днів з моменту підписання цього договору на
підставі наданих Виконавцем рахунку та акта наданих послуг. Абонентська плата сплачується Замовником щомісячно
до 15 числа наступного місяця на підставі наданих Виконавцем рахунку та акта наданих послуг.
4.3. У разі, якщо Замовник протягом 15 календарних днів з дати отримання не поверне Виконавцю акт або відмову
від прийняття Послуг, вважатиметься, що Замовник прийняв виконання Послуг за цим Договором.
4.4. Оплата здійснюється шляхом безготівкових надходжень коштів на рахунок Виконавця. Датою оплати
вважається дата зарахування грошових коштів банківською установою на поточний рахунок Виконавця.
4.5. Обмін первинними документами між Замовником та Виконавцем може забезпечуватись засобами системи
електронного документообігу «М.Е.Doc IS» (або іншими системами за погодженням між Сторонами) в електронному
вигляді з використанням електронно-цифрового підпису.
4.6. Виконавець використовує ліцензійне програмне забезпечення «M.E.Doc IS», електронна адреса: zvit@vdz.net.ua.
4.7. Замовник використовує___________________________________________________________________.
4.8. У випадку згоди Замовника на обмін первинними документами через засоби систем електронного документообігу
в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису, Замовник надсилає лист про свій намір на
електронну адресу Виконавця: eds@tender.me.gov.ua. Подальше узгодження переходу на обмін документами в
електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису відбувається у визначеному порядку.
4.9. Замовник може здійснити передоплату послуг, наданих Виконавцем за будь-який період часу. Така
передоплата буде зараховуватись в оплату послуг по мірі надання послуг.
4.10. Виконавець має право припинити надання послуг, якщо Замовник не оплатив надані послуги протягом 30ти календарних днів з дати відправки Виконавцем рахунку. Повторна активація платного сервісу «Кабінет замовника»
здійснюється після сплати Замовником вартості активації в сумі 540 грн, у тому числі ПДВ.
4.11. Виконавець має право призупинити надання послуг для проведення профілактичних робіт, а також для
термінової заміни обладнання, програмного забезпечення чи проведення інших робіт, викликаних необхідністю
підтримки працездатності ІАС «Державні закупівлі», про що Замовник повідомляється за допомогою «pop-up»
повідомлення та листом на електронну адресу.
4.12. Прийом інформації для оприлюднення здійснюється згідно з графіком прийому інформації для
оприлюднення, який розміщується на веб-порталі.
4.13. Підтвердженням факту надання послуг за цим Договором є доступ до сервісу «Кабінет замовника» на вебпорталі з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку.
4.14. Цей Договір регулює виключно доступ та використання платного сервісу «Кабінет замовника» на вебпорталі з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку.
4.15. На момент укладання даного Договору Виконавець є платником податку на прибуток на загальних
підставах.
4.16. На момент укладання даного Договору Замовник є___________________________________________.
4.17. Замовник і Виконавець можуть обмінюватись інформацією, Виконавець може надсилати офіційні
повідомлення та іншу інформацію на електронну адресу Замовника.
4.18. Електронна адреса Виконавця 2814283@tender.me.gov.ua. У випадку зміни електронної адреси Виконавця,
він повідомляє про це через офіційний веб-портал tender.me.gov.ua (чи інший, визначений Уповноваженим органом) чи
веб-портал Виконавця vdz.ua.
4.19. Електронна адреса Замовника _______________________________________________.
Дана електронна адреса вважається офіційною, і електронні листи від Замовника з інших електронних адрес
Виконавцем не розглядаються.
5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
5.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки або повне чи часткове невиконання своїх обов’язків
за даним Договором, а також за понесені внаслідок цього збитки та шкоду, якщо таке невиконання (збитки, шкода)
відбулося внаслідок дії форс-мажорних обставин.
5.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у
випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили. Під
обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб,
прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та
належне виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором.
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5.3. Про настання та дію форс-мажорних обставин Виконавець повідомляє Замовника протягом 3-х робочих днів
з моменту їх виникнення, шляхом подачі оголошення через свій веб-сайт, засоби масової інформації, засоби масового
оповіщення або іншими способами розповсюдження інформації для масової аудиторії.
5.4. Замовник письмово повідомляє Виконавця про настання та дію форс-мажорних обставин протягом 3-х
робочих днів з моменту їх виникнення.
5.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилатися на
вищевказані обставини, як на підставу для звільнення від виконання вищенаведених обов’язків.
5.6. Виникнення вищевказаних обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати вже наданих послуг.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством України.
6.2. Замовник несе відповідальність згідно з законодавством за достовірність інформації, що міститься в
електронних документах, переданих Виконавцю.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності
будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, несправності апаратних
засобів замовника.
6.4. Замовник несе відповідальність за неповідомлення щодо змін, зазначених у п.п. 3.1.2. цього Договору.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів.
7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку
відповідно до чинного законодавства України.
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Сторони погодилися, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та будь-які відомості, що стали
відомі в процесі виконання умов цього Договору, є конфіденційними.
8.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам вказану інформацію без попередньої письмової
згоди іншої Сторони та вживати всі можливі від них заходи для виключення можливості доступу до зазначеної
інформації третіх осіб, крім випадків, коли така інформація повинна бути надана відповідно до вимог чинного
законодавства України.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2016 р., але в будь-якому разі
до повного виконання зобов’язань Сторонами.
9.2. Умови цього Договору розповсюджуються на відносини між сторонами, що виникли з _________________р.
(відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України).
9.3. З моменту укладання цього Договору всі попередні домовленості між Замовником та Виконавцем з питань
електронного обміну інформацією втрачають чинність.
9.4. Цей Договір не підлягає пролонгації, а встановлена пп. 4.1 цього Договору плата не підлягає поверненню.
9.5. У разі припинення дії Договору надісланий Замовником електронний документ не приймається.
10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПІДПИСИ СТОРІН
Виконавець
Державне підприємство
«Зовнішторгвидав України»
01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22
р/р 26009392744900, АТ «УкрСиббанк»
у м. Харкові, МФО 351005, код ЄДРПОУ 02426097
ІПН 024260926140, свід. ПДВ № 38912636
________________________ О.І. Наход
м.п.

Замовник
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
__________________ /___________________/
м.п.
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