
Д О Г О В І Р    № 55 М/Ш -20-ОТГ  
 про надання послуг у сфері інформатизації

м. Київ                       “___” __________20__  р.

Хотінська  селищна  рада  Сумського  району  Сумської  області,  названий(е)  в
подальшому “Замовник” в особі _________________________________________________
_____________________________________________________________, що діє на підставі
_____________________________________,  з  однієї  сторони  і  Державне  підприємство
“Інформаційно-обчислювальний  центр  Міністерства  соціальної  політики  України”,
назване  у  подальшому  “Виконавець”,  в  особі  директора  ПИЛИПЕНКА  ГЕННАДІЯ
ВІКТОРОВИЧА,  що  діє  на  підставі  Статуту,  з  іншої   сторони,  разом  далі  іменовані
„Сторони”, а кожна окремо „Сторона”, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується у 2020 році надати послуги у сфері інформатизації,
а Замовник – прийняти  і оплатити  ці послуги. 

1.2. Під Послугами в рамках цього Договору Сторони розуміють -  ДК 021:2015,
консультаційні  послуги  з  питань  програмного  забезпечення,  код  72266000-7,  які
включають  послуги  із  забезпечення  працездатності  програмного  комплексу
“Криптосервер:  Модуль  шифрування”,  що  використовується  для  захисту
інформації, яка передається засобами електронного зв’язку. 

2. ПОРЯДОК  ЗДАЧІ  І  ПРИЙНЯТТЯ  НАДАНИХ  ПОСЛУГ

2.1.  По  закінченню  надання  Послуг  Виконавець  надає  Замовнику  акт  здачі-
приймання наданих Послуг, передбачених Договором один раз на квартал.

2.2.  Замовник протягом 5-ти днів з дня одержання акту  здачі-приймання наданих
Послуг зобов’язаний направити Виконавцю підписаний акт, або мотивовану відмову від
його підписання.

2.3.  У разі  направлення мотивованої  відмови  Замовника  від  приймання наданих
Послуг,  Сторонами  складається  двосторонній  акт  з  переліком  необхідних  доробок  та
строків їх виконання.

2.4. Якщо протягом строку, вказаного в п. 2.2. цього Договору, Замовником не буде
направлено підписаний акт здачі-приймання наданих Послуг та  мотивованої  відмови від
його  підписання,  то вважатиметься,  що  Послуги  надані  належним чином та  прийняті
Замовником.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ  І  ПОРЯДОК  РОЗРАХУНКІВ

3.1.  Вартість  Послуг  Виконавця  у  рамках  цього  Договору  на  момент  його
укладання  становить 5940,00 грн.  (п’ять  тисяч  дев’ятсот  сорок  грн.  00  коп.),   у  т.  ч.
податок на додану вартість (ПДВ - 20 %) – 990,00 грн.

3.2. У разі зміни розцінок на Послуги Виконавця у зв’язку з прийняттям Урядом
або  органами  місцевого  самоврядування  нормативних  актів,  що  впливають  на
ціноутворення, встановлена п.3.1. цього Договору вартість Послуг підлягає перерахунку. 

3.3. Оплата Послуг проводиться Замовником щоквартально згідно з Додатком № 1
до Договору протягом п’яти днів з дати підписання ним акту здачі-приймання наданих
Послуг та за вимогою Замовника рахунку-фактури наданих Виконавцем, але в будь-якому



випадку не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним кварталом у межах відповідних
бюджетних асигнувань.

3.4.  У  разі  затримки  бюджетного  фінансування,  розрахунок  за  надані  Послуги
здійснюється протягом трьох банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного
призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок, але в будь-якому
разі не пізніше 90 (дев’яносто) днів з дня підписання акту здачі-приймання наданих Послуг
за відповідний квартал.

4. ДОДАТКОВІ  УМОВИ  ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець приступає до надання Послуг лише  після  підписання  Замовником
Договору.

4.2.  Для  забезпечення захисту  електронної  інформації,  що передається  засобами
електронного  зв’язку  між  Замовником  та  Виконавцем  для  надання  Послуг  за  цим
Договором,  Сторони  використовують  програмний  комплекс  криптографічного  захисту
інформації під назвою: “Криптосервер: Модуль шифрування ”, копія клієнтської частини
якого встановлюється у Замовника (далі  – МШ). В рамках надання Послуг,  а  також з
метою захисту електронної інформації Виконавець забезпечує Замовника:

- необхідною інформацією про налаштування та запуск МШ;
- підтримкою при встановленні та використанні МШ;
- копію експертного висновку ДССЗЗІ України;
- здійснює заміну необхідних для функціонування МШ криптографічних ключів та

відповідних  сертифікатів  відкритих  ключів  при  їх  компрометації  або  підозрі  на
компрометацію, закінченні терміну дії, пошкодженні. Здійснює зміну статусу сертифіката
відкритого ключа за потребами Замовника.

4.2.1. Замовник несе відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства за
збереження  зі  свого  боку  конфіденційності  криптографічних  ключів  отриманих  від
Виконавця в момент підписання Договору.

4.2.2.  Замовник,  не  має  права  передавати  МШ  третім  особам,  та  може
використовувати МШ (у межах території України) виключно з метою визначеною цим
Договором на строк дії Договору.

 
5. ЗМІНИ  ТА  РОЗІРВАННЯ  ДОГОВОРУ

5.1. Договір може бути змінений у частині обсягів, строків і суми наданих Послуг
або розірваний за взаємною домовленістю Сторін.

5.2. Допущені зміни у Договорі оформлюються Сторонами додатковою угодою.
5.3.  Пропозиції  про зміни або розірвання Договору направляються зацікавленою

Стороною іншій Стороні по Договору. Сторона, яка отримала пропозиції про зміни або
розірвання  Договору  повинна  дати  відповідь  не  пізніше  десяти  днів  після  отримання
пропозиції.

5.4. У разі дострокового припинення (розірвання) Договору, Замовник протягом 10-
ти  днів  з  моменту  отримання  відповідної  вимоги  Виконавця,  зобов’язаний  здійснити
оплату фактично наданих Виконавцем Послуг на момент такого припинення  Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов цього Договору Сторони
несуть  відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України.
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7. ОБСТАВИНИ  ФОРС-МАЖОРА
7.1.  Жодна  зі  Сторін  не  буде  нести   відповідальність  за  повне  або  часткове

невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання буде наслідком таких обставин
як пожежа,  повінь,  землетрус та  інші стихійні  лиха,  а  також військові  дії,  економічна
блокада, страйки,  акти або дії державних органів, а також інших обставин, що виявляють
безпосередній  вплив  на  виконання  цього  Договору,  який  знаходиться  за  рамками
розумного контролю сторін.

При цьому строк виконання зобов’язань по цьому Договору відповідно відклада-
ється на час дії таких обставин та їх наслідків.

7.2.  Сторона,  для  якої  стало  неможливим  виконання  зобов’язань  по  цьому
договору, повинна негайно, протягом п’яти днів повідомити іншу  Сторону письмово про
настання, передбачуваний строк дії і припинення зазначених в пункті 7.1 обставин.

7.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше шести місяців, то кожна зі
Сторін має право в установленому порядку розірвати цей Договір.

7.4. Доказом факту настання і строку дії обставин непереборної сили є письмові
підтвердження  (довідки,  інші  документи)  Торгово-промислової  палати  України  та/або
інших уповноважених на це органів.

8. СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31

грудня  2020  року,  але  у  будь-якому  разі  до  повного  виконання  Сторонами  своїх
зобов’язань за Договором.

8.2. Умови цього Договору застосовуються до відносин Сторін за період з 1 січня
2020 року по дату підписання Договору з урахуванням частини три статті 631 Цивільного
кодексу України.

9. ЮРИДИЧНІ  АДРЕСИ  СТОРІН.
9.1.ЗАМОВНИК  ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
___________________ Основний поточний рахунок у гривні № ________________
у  __________________________________,  МФО  ______,  код  ЄДРПОУ  ________,
індивідуальний  податковий  номер  платника  ПДВ  №  _______________,  свідоцтво
реєстрації платника ПДВ № ____________

9.2.  ВИКОНАВЕЦЬ:  Державне  підприємство  “Інформаційно-обчислювальний
центр  Міністерства  соціальної  політики  України”  03165  м.  Київ,  проспект  Любомира
Гузара, 7. Основний поточний рахунок у гривні (IBAN) № UA593223130000026001000022501
у Філії АТ “Укрексімбанк” у м. Києві, МФО 322313, код ЄДРПОУ 03562649.

9.3. Про зміну адреси або рахунку в банку сторони зобов’язані повідомити одна
одну в п’ятиденний термін.

До договору додаються:
1. Протокол угоди про договірну ціну (Додаток № 1). 

                       ЗАМОВНИК
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________

                       ВИКОНАВЕЦЬ
Директор   ДП  “ІОЦ  Міністерства
соціальної   політики   України”

__________________Г.В. Пилипенко
“____”____________________ 20__ р.
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Додаток № 1
 до договору № 55 М/Ш-20-ОТГ
 від “___”____________  20__ р.

П Р О Т О К О Л
угоди про договірну ціну 

Хотінська  селищна  рада  Сумського  району  Сумської  області,  названий(е)  в
подальшому “Замовник” в особі _________________________________________________
_____________________________________________________________, що діє на підставі
_____________________________________,  з  однієї  сторони  і  Державне  підприємство
“Інформаційно-обчислювальний  центр  Міністерства  соціальної  політики  України”,
назване  у  подальшому  “Виконавець”,  в  особі  директора  ПИЛИПЕНКА  ГЕННАДІЯ
ВІКТОРОВИЧА, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами
досягнуто  угоду  про  величину  договірної  ціни  (станом  на  01.01.2020  р.)  у  сумі
5940,00 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот сорок грн. 00 коп.),  у т. ч. податок на додану вартість
(ПДВ - 20 %) – 990,00 грн., а саме:

забезпечення  працездатності  програмного  комплексу  “Криптосервер:
Модуль шифрування ”, що використовується  для захисту інформації, яка
передається засобами електронного зв’язку:
-за рік у сумі  5940,00 грн.  (п’ять тисяч дев’ятсот сорок грн. 00 коп.),  у тому  числі
вартість послуг – 4950,00 грн., податок на додану вартість – 990,00 грн. (за 3 МШ);
-за квартал у сумі 1485,00 грн. (одна тисяча чотириста вісімдесят п’ять грн. 00 коп.),  у
тому числі вартість послуг – 1237,50 грн., податок на додану вартість – 247,50 грн. (за
3 МШ);
-за місяць у сумі 165,00 грн. (сто шістдесят п’ять  грн. 00 коп.), у тому числі вартість
послуг  –  137,50 грн.,  податок  на  додану  вартість  –  27,50 грн.  за  один  Модуль
шифрування ( МШ).

Встановлена цим протоколом договірна ціна є підставою для проведення взаємних
розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником. 

                ЗАМОВНИК
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________

               ВИКОНАВЕЦЬ
Директор   ДП  “ІОЦ  Міністерства
соціальної   політики   України”

__________________Г.В. Пилипенко
“____”____________________ 20__ р.
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