ДОГОВІР № ________________
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА ПІДТРИМКИ САЙТУ
м. ____

«___» _____________ ___ р.
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_________________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі
іменується
«Замовник»)
в
особі
_____________________________________________________________________________
(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові), який
діє на підставі
______________________________________________________
(вказати:
статуту,
довіреності, положення тощо), з однієї сторони, та ___________ (надалі іменується
«Виконавець») в особі ________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,
(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо ‒ «Сторона»), уклали цей
Договір про надання послуг з технічного обслуговування та підтримки САЙТУ (надалі
іменується «Договір») про наступне.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Замовник у порядку та на умовах, визначених цим Договором, дає технічні
завдання Виконавцеві та зобов’язується оплатити його послуги, а Виконавець
зобов’язується надавати Замовнику відповідно до його завдання послуги з технічного
обслуговування та підтримки веб-сайту Замовника ______адреса_____________ в обсязі
та на умовах, визначених цим Договором.
1.2. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику послуг за цим
Договором складається відповідний Акт виконаних робіт у письмовій формі.
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2. ПРАВА СТОРІН
2.1. Права Виконавця:
‒ повідомити Замовника протягом 3-х днів і до отримання від нього вказівок
припинити роботу при невідповідності пред’явлених Замовником вихідних даних,
потрібних для нормальної працездатності інформаційного ресурсу, невірності кодів
доступу, непридатності або неякісно наданої інформації; можливих неприємних для
Замовника наслідків реалізації його вказівок про спосіб виконання Договору; інших
незалежних від Виконавця обставин, які можуть впливати на якість роботи чи
неможливість її виконання;
‒ відмовитися від виконання даного Договору у випадках, якщо Замовник не змінить
вказівок про спосіб виконання роботи і т.ін.;
‒ за домовленості, які будуть відбуватися з використанням інформаційного ресурсу
Замовника, Виконавець відповідальності не несе.
2.2. Права Замовника:
‒ Замовник має право перевіряти хід і якість роботи Виконавця, не втручаючись у
його діяльність.
3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. В обов’язки Виконавця входить:
‒ консультування Замовника по всіх питаннях стосовно функціонування і розвитку
сайту в усній та письмовій формі;
‒ внесення змін у структуру сайту (додавання нових розділів), які не несуть за собою
зміни структури сайту, в тому числі розробка, установка (знімання) з сторінок сайту
внутрішніх рекламних об’яв і банерів;
‒ внесення змін у текстове наповнення сайту, розміщення текстової та графічної
інформації;
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‒ контроль працездатності технологічного майданчика (хостингу) і сайту Замовника;
‒ контроль безпеки сайту;
‒ повідомлення Замовника про появу нових можливостей, серверів у галузі розробки
сайтів;
‒ додавання нових модулів, внесення змін, що потребують адаптації програмного
комплексу, який обслуговує сайт.
3.2. В обов’язки Замовника входить:
‒ надання всієї необхідної текстової і графічної інформації Виконавцю;
‒ надання доступу Виконавцю до програмного коду інформаційного ресурсу та його
бази даних, а також інших матеріалів, необхідних для внесення в нього оновлень і
доповнень;
‒ своєчасна та в повному обсязі оплата послуг, які надаються Виконавцем, згідно з
даним Договором.
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4. ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1.
Загальна
вартість
робіт
за
цим
Договором
складає
____________________________________ гривень за календарний місяць.
4.2. Розрахунки між Сторонами за даним Договором здійснюються у національній
валюті України шляхом перерахування коштів Замовником на банківський рахунок
Виконавця.
4.3. Оплата робіт здійснюється згідно з рахунками, які виставляє Виконавець,
протягом трьох банківських днів з дня виставлення рахунку.

